
CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  

  Pyžamo nebo noční košilku, bačkůrky 
  náhradní spodní kalhotky a punčocháče  
  oblečení pro hry na zahradě a gumáky (na celý rok 

do šatny)  
  čistý kapesník (papírové kapesníky v krabici do 

třídy)  
  potřeby na čištění zubů (kartáček, kelímek a pastu)  
  pláštěnku 

  
Všechny věci dětem podepisujte - hlavně boty, 
bačkory, gumáky,  aby nedocházelo ke zbytečným 
záměnám. 
  
Dále prosíme maminky, aby oblékaly dětem oblečení  
které se snadno obléká a vysvléká. Nevhodné je např. 
příliš těsné oblečení nebo přezůvky bez paty. 
Nezapomínejte na počasí, které se může během dne 
změnit. 
  
  
ZAMĚŘTE SE NA HYGIENICKÉ NÁVYKY: 
  

 dítě udržuje osobní čistotu a zvyká si i na používání 
toaletního papíru, spláchnutí  



 učí se umývat ruce i obličej, pustit a zastavit vodu  
 samostatně jí lžící, pije z hrníčku, samo se snaží 

obléci části   oděvu  
 používá kapesník  
 umí si nazout a vyzout boty   
 pozná si své věci a ukládá je na své místo.   

  
V šatnách na jsou nástěnky s informacemi pro rodiče, 
doporučujeme Vám, abyste je pravidelně sledovali 
(většina informací je na internetových stránkách) .  
 
OMLOUVÁNÍ  dětí 
 

1. do sešitu v šatně, kam se zapisují odchody dítěte 
po obědě, nebo případný pozdější příchod ( lékař) 
– zapisovat VŽDY 

2. meilem třídním učitelkám – adresa je uvedena na 
nástěnce v šatně ( nenahrazuje sešit) 

3. telefonicky na kontaktní telefon uvedený na 
nástěnce v šatně ( rychlá omluva) 

  
Co musí dítě umět při nástupu do školky 

Alespoň částečně se svlékat a oblékat 

Sedět po dobu jídla u stolečku, používat lžíci a pít z 
hrnečku nebo ze skleničky 

Používat toaletu 



Umývat si ruce a utírat se do ručníku 

Setrvat s činností  až 15 minut 

Chodit po schodech s přidržováním se zábradlí 

Snažit se uklízet hračky 

Být zvyklé na to, že maminka se vzdálí a zase se vrátí 

Reagovat na pokyn - přijít, podat, počkat, sednout si 

Pozdravit, požádat, poděkovat 
 


