
Co bude dítě potřebovat do mateřské školy? 

Oblečení: 

 do třídy – pohodlné, bavlněné, hrací kalhoty, legíny, zástěrku, sukýnku, apod. v zimě 

je vhodné nechat dítěti punčocháčky a na to si oblékat sukýnku (děvčata) nebo kraťasy 

(hoši), nebo kalhoty, legíny s ponožkami 

 na spaní – pyžamo s přišitým delším poutkem na pověšení (poutko na kabátek i 

kalhoty) 

 pro pobyt venku – oděv přiměřený počasí, který dítě může ušpinit, v létě 

nezapomeňte na kšiltovku, příp. sluneční brýle,  

 do šatny - náhradní oblečení (tričko, ponožky/punčocháče, spodní prádlo) 

Obuv: 

 bačkory s pevnou patou, ne pantofle  

Doporučení: 

 Všechny věci pokud možno podepsané! 

 Pro lepší manipulaci dítěte s oblečením je vhodné našít na oblečení dostatečně velké 

poutko, na to pak fixou na oblečení napsat jméno dítěte.  

 Dávejte dítěti oblečení, které si je schopno obléci samo, vyvarujte se různých módních 

prvků, které děti v tomto věku stejně neocení, naopak jim oblékání stěžují a 

hendikepují je v kolektivu.  

 Dávejte dítěti oblečení a obuv, které je již použité. Za nové oblečení nemůžeme zcela 

ručit, neboť v době příchodu a odchodu dětí jsou šatny odemčené. 

 Je vhodné mít stabilně ve školce náhradní spodní prádlo a ponožky / punčocháče, příp. 

tepláčky.  

 Některé děti mají potřebu mít na spinkání vlastního plyšáka nebo polštářek – přibalte 

jim ho. 

 Nezapomeňte oděv a pyžamo 1x týdně vzít na vyprání. 

Prosíme maminky, aby zvážily, co dítěti do mateřské školy obléknout. 

Prosíme maminky, aby vedly děti k tomu, že o tom, co si dítě vezme na sebe na vycházku, 

rozhoduje především učitelka, neboť je za dítě odpovědná. Stává se problémem, že dítě 

nechce učitelku poslechnout, protože maminka řekla, že si má vzít… 

Nezapomeňte, že dítě by mělo mít volný pohyb a počasí se během dne může velmi změnit! 

 

Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem řetízky, přívěsky, prstýnky a jiné 

nebezpečné předměty. 

 

Nedávejte dětem hračky z domova – v žádném případě za hračky neručíme! 

 
 


