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Co budete do MŠ potřebovat? 

…mimo následujících fyzických požadavků 

   Vhodné oblečení do třídy – lehké oblečení, jednoduché k oblékání – kalhoty 
v pase na gumu a tričko, případně děvčata zástěrku.  

 Vhodné oblečení na školní zahradu a pobyt venku – praktické oblečení 
podle  ročního   období – nejlépe teplákovou  soupravu a  nepromokavé  boty 
(pláštěnku).  V letních měsících kraťasy, lehkou čepici a případně sluneční 
brýle (pozor - musíte počítat s tím, že se děti venku zašpiní). 

 Náhradní oblečení – spodní prádlo, tričko, ponožky, punčocháče - vše pro 
případ nenadálé potřeby (i větším dětem se může stát, že se mohou polít).  

 Pevnou a bezpečnou obuv na  přezutí do  třídy (pantofle a sandály crocs 
jsou z důvodu pohybu po schodištích s ohledem na bezpečnost nepřípustné).  

    Zubní kartáček a průběžně zubní pasty – v souladu se zájmem zákonných 
zástupců o tento druh hygieny. 

    Pyžamo – v souvislosti s individuální potřebou spánku. 

    Čistý látkový kapesník – v oblečení na školní zahradu, pobyt venku. Ve třídě 
lze používat rodinné balení kapesníků papírových.  
 
Všechny věci by měly být viditelně označeny – spodní prádlo, obuv, trička, 

potřeby na plavání apod. 

…budou vaše děti potřebovat především vaši podporu – pozitivní ladění         

Co by dítě mělo umět? 

 obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)  
 poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)  
 oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, 

pomůže, ale dítě by se mělo snažit)  
 vydržet sedět při jídle u stolu  
 jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)  
 samo se najíst lžící  
 pít ze skleničky  
 umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek  
 používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček (učitelka dopomůže) 
 používat kapesník, vysmrkat se  
 zvládat chůzi po schodech  

…pokud Vaše dítě ještě vše nezvládá, nezoufejte, zůstaňte v klidu a trpělivě  
a pomaloučku nacvičujte to, co je třeba.  


