
Co potřebuje dítě do mateřské školy (vše prosíme podepsat): 
 

 

• Bačkory (z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem pantofle a gumové nazouvací boty – 
crocsy) – dítě musí mít bačkory, které si samo obuje!!! Nedávejte dětem bačkory nebo 
tenisky, které si samy neumí obout.  

• Holiny 

• Oblečení do třídy (triko, tepláky, kraťasy) 

• Oblečení na ven- připravené na poličce v šatně 

• V botárně budou mít připravenou obuv na ven (povolené suché zipy apod.) 

• Batoh nebo tašku do šatny s náhradním oblečením (v případě polití, pomočení) 
Budou tam mít:  2x spodní prádlo 
   2x ponožky (punčocháče) 
   2x triko  
   2x tepláky nebo kraťasy 
   Igelitové sáčky na polité, pomočené oblečení 
 

• Plastový hrneček  

• 2 balení papírových kapesníků 

• 1 balení vlhčených ubrousků 

• 1 balení vlhčených toaletních papírů 

• Záloha na divadla 200 Kč 

• V 1. třídě – pyžamo (každé pondělí čisté, v pátek ho budou mít připravené v šatně na vyprání 
   - děti si můžou do MŠ přinést pouze plyšovou hračku 
   - 5 ks podložky do postele 

• Ve 2. třídě – zubní kartáček a pasta (kelímek dostanou ve školce) 

• Při slunečných dnech budou mít děti na pobyt venku kšiltovku (klobouček) 

• V zimě budou mít děti na pobyt venku vhodné oblečení do sněhu, sněhule (aby si je uměly 
samy obout) a rukavice PALČÁKY (trénujte s nimi, aby si tam uměly dát palec) 

 
 
VŠECHNY VĚCI BUDOU MÍT DĚTI PODEPSANÉ! 
Dítě se převléká samo, vše by mělo být volné, pohodlné. Nevhodné jsou kalhoty se zapínáním na 
ramena nebo vzadu, šle, knoflíky, těsná guma u kalhot, těsné mikiny přes hlavu, obuv na tkaničky.  
Dívkám nedávejte dlouhá trika (tuniky) či šatičky do třídy (mají s tím problémy na WC). 
Také jim nedávejte tvrdé bonbony, drobné a ostré předměty, nebezpečné šperky, nevhodné hračky a 
cennosti.  
 
 
 
Příchod dětí do třídy je do 7:50 hod. 
 
 
 
 
               DĚKUJEME 
 


