
 

 

Co potřebuje dítě do MŠ 

  

 oblečení do třídy - čisté, účelné a pohodlné oblečení - tričko, 

tepláky, legíny, sukni, zástěrku 

 přezůvky do třídy - s pevnou patou (ne pantofle, ani „kroksy“ z 

bezpečnostních důvodů) 

 na odpolední odpočinek - pyžamo nebo noční košili 

 náhradní - spodní prádlo, ponožky, náhradní oblečení pro případ 

"nehody"(ušpinění, polití se,…) 

 oblečení pro pobyt venku-pohodlné, přizpůsobené změnám 

počasí a hlavně takové, které lze umazat 

 doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové 

holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy 

 v šatně má každé dítě své místo. Rodiče je nepřeplňují 

zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, 

ostré předměty a udržují zde pořádek 

 doporučujeme nenosit hračky z domova. Za ztrátu nebo jejich 

poškození MŠ neručí. 

 v zájmu bezpečnosti Vašich dětí, bychom Vás požádali, aby děti 

v MŠ nenosily: řetízky, přívěsky, prstýnky apod. Děkujeme za 

pochopení. 

 další potřebné věci budou upřesněny na informační tabuli 

 
 

 

  



 Prosíme, aby děti měly všechny své věci řádně označené 

 JMÉNEM, MONOGRAMEM 

 

 

 

 

 
 

Co dětem do MŠ nedáváme! 

 

• Cenné předměty, které by mohly ztratit a které mohou 

způsobit zranění (řetízky, mobilní telefony, peníze…). 

 

• Tvrdé bonbóny, žvýkačky (mohou zaskočit do krku). 

  

 Hračky, které děti většinou odloží a pak pláčou, že 

je nemohou najít 

 

Do kdy přivést své dítě do MŠ? 

Dítě je potřeba přivést do MŠ nejpozději do 8.10 hod. z důvodu 

aktualizace stavu dětí ve třídách pro kuchyň. Pokud víte, že to 

nestihnete, oznamte to den předem nebo zavolejte nejpozději do 

8.10 hod. daného dne. 



Jak postupovat v případě nepřítomnosti dítěte? 

Nepřítomnost je potřeba co nejdříve ohlásit osobně nebo 

telefonicky. Pokud je nepřítomnost ohlášena den dopředu, neplatíte 

stravné. 

Pokud nepřijde dítě do MŠ přesto, že není odhlášeno, máte nárok 

vyzvednout si oběd v kuchyni, a to pouze první den jeho 

nepřítomnosti v době od 11,00 – 11,15 hod. 

 

 

Jak postupovat, aby se Vaše dítě u nás cítilo co 

nejlépe? 

Doporučujeme začít s kratší dobou pobytu dítěte v MŠ a postupně ji 

prodlužovat. Učitelka Vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a 

společně zvolíte další postup.  Přejeme si, aby se tady Vaše dítě 

cítilo dobře a aby počáteční adaptace proběhla co nejlépe. 

 

 

 

 


