
Informace pro rodiče nově nastupujících dětí 
Co bude Vaše dítě potřebovat do MŠ 
 

Do třídy: 
o Děti se ve své hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení (bavlněné tričko, hrací 

kalhoty, legíny).  Dávejte dětem takové oblečení, které nebudou mít strach 

ušpinit. 

o Dětem dejte bačkory s pevnou patou, zdravotně nezávadné (ne na přezku, ne 

nazouváky, ne crocsy)! Pantofle jsou z bezpečnostních důvodů zakázány! 

o Oblečení i obuv označte jménem nebo značkou dítěte, neboť může dojít k 

záměně navzájem mezi dětmi.  

Na odpočinek: 

o Pyžamo (v pondělí přinesete čisté, v pátek si ho odnesete domů, nezapomeňte 

ho podepsat a přišít poutko na pověšení u obou částí pyžama) 

Na pobyt venku (jaro, podzim): 
o pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, tenisky, kšiltovku 

nebo klobouček, v horkých dnech nezapomeňte na tričko, kraťasy. 

V chladnějších dnech mikinu, tepláky, popřípadě lehkou bundu, v případě  

deště i pláštěnku a holínky. Snažíme se s dětmi chodit na vycházku za 

každého počasí, přizpůsobte tomu proto i oblečení. 

Některé děti se hýbou více, některé méně a vždy je dobré, aby dětem nebyla  

zima, ale aby se také zbytečně nepotily. 

Pláštěnku podepište a pověste do chodby na věšák, holínky dejte do botníku. 

Oblečení na ven uložte dětem do spodních skříněk, aby k nim měly přístup. 

o Nezapomeňte tyto věci vzít 1x týdně domů na vyprání. 

 

Oblečení, ve kterém dítě chodí domů dávejte do horních skříněk. 

 

Na pobyt venku (zima): 
o Nepromokavé oblečení přiměřené počasí, teplejší nepromokavou obuv, 

punčocháče, svetr, oteplovačky a bundu nebo kombinézu, čepici, šálu. 

Rukavice prosíme připevnit na gumu a provléct rukávy. U mladších dětí se 

osvědčily palčáky, než prstové rukavice. 

 

Náhradní oblečení: 
o Spodní prádlo, tepláky, triko, ponožky, které uložíte do horní skříňky v šatně 

. 

Všechny věci musí být označené i obuv musí být podepsaná nesmazatelným 

fixem nebo výšivkou! 

 

 

 

 



Hygienické potřeby: 

 

o Hřeben dostane dítě v MŠ, avšak pouze obyčejný, pro děvčata s dlouhými 

vlasy doporučujeme přinést vlastní kartáč, kterým se lépe rozčesává. 

o Plastový hrneček na pitný režim  
o Ručník dostane dítě v MŠ 

o Kapesníky – při nástupu do MŠ prosíme o balení papírových kapesníků  

(10 ks v balení).  

 

Hračky a mazlíčci:   
o Ve školce máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domu. 

Výjimkou může být plyšová hračka, polštářek či jiná věc, na kterou je dítě 

citově vázáno při usínání. Děti si hračku uloží do košíku v herně a odpoledne 

si ji odnáší domů. 

o Je třeba upozornit na skutečnost, že za případnou ztrátu, či poničení hračky 

mateřská škola nenese odpovědnost. Prosím, nenoste do školky drobné 

hračky např. lego, panáčky, kuličky, autíčka apod. 
 

Několik rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do MŠ a pobyt v ní: 
o Zvykejte dítě na odloučení od rodičů. 

o Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se 

nemělo příliš protahovat, dítě samotné se k němu jen těžko odhodlává, 

p. uč. mu nabídne činnosti, které odvedou jeho pozornost. 

o Vstup do MŠ je pro dítě velmi náročnou změnou. Pokud je adaptace zhoršená 

a dítě si hůře zvyká, promluvte si o ní s učitelkou. 

o Veďte děti k samostatnosti, při nástupu do MŠ si děti samostatně:  

o obouvají a zouvají bačkory, snaží se oblékat, svlékat 

o používají lžíci, nají se 

o umí se napít z hrnečku 

o Rádi Vašim dětem pomůžeme se vším, co ještě nezvládnou, ale alespoň 

částečná samostatnost dítěte je v MŠ nutností. 

o Voďte dítě do MŠ zdravé, zabráníte zhoršení či prodloužení zhoršeného stavu 

a ochráníte další děti před nákazou/i silná rýma, zahlenění. Kašel je projevem 

infekce. Stejně tak u nedoléčeného dítěte s oslabenou imunitou je větší 

předpoklad, že opět dříve podlehne v kolektivu nákaze. 

 

 

Věříme, že adaptační období zvládneme bez větších potíží, o jakémkoliv 

problému či nejasnostech hovořte přímo a otevřeně s učitelkou dítěte, či 

ředitelkou.  
 

 
 


