
 

Mateřská škola 5. května 1527,  

Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
  

 

POVINNÁ VÝBAVA DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  

 

Vážení rodiče a milé děti,  

k nástupu do mateřské školy a na začátek každého dalšího školního roku si, prosím, společně připravte 

následující:  

  

1.) Přezůvky  

Přezůvky s pevnou patou jsou důležitou součástí pro bezpečný pohyb dětí v mateřské škole. Zvolte, 

prosím, takové, které se dětem pohodlně nazouvají.  

  

2.) Oblečení do třídy  

Pohodlné oblečení, které je vzdušné a mohou jej děti ušpinit je pro jejich vzdělávací proces velmi důležité. 

Pro chladnější dny zvolte tričko s krátkým či dlouhým rukávem a legíny/tepláky. Pro teplejší dny pak 

tričko s krátkým rukávem kraťasy/legíny. Ve třídě je v zimních měsících příjemné teplo, a tak punčocháče 

pod tepláky ponechejte ve skříňce v šatně.   

 

 3.) Oblečení na pobyt venku/vzdělávací činnost venku  

Před pobytem venku se děti převlékají do oblečení, které je určeno pro pobyt venku. Může se ušpinit a 

odpovídá aktuálním povětrnostním podmínkám a ročnímu období. Pro letní období nechybí pokrývka 

hlavy – kšiltovka/šátek/klobouk, tričko s krátkým rukávem, sukně/kraťasy.   

Pro zimní období pak čepice, svetr/mikina, nepromokavá kombinéza/bunda/kalhoty, šála/šátek, 

nepromokavé rukavice – palčáky, nepromokavé pohorky/tenisky/gumáky.  

Pláštěnka a gumáky by měly být v MŠ k dispozici pořád. 

 

4.) Náhradní oblečení do třídy a pro pobyt venku  

Objevovat a zkoumat naplno, to je naše krédo. Proto si, prosím, do dětské skříňky připravte dostatečnou 

zásobu náhradního oblečení jak do třídy, tak na pobyt venku pro případ, že se dítě více ušpiní. Bude se 

hodit náhradní tričko, tepláky/legíny, spodní prádlo pro případ nehody.  

 

 5.) Kartáček (1x) a zubní pastu (2x)  

Zářivý úsměv je pohlazením na duši. Proto dbáme na dentální hygienu po každém obědě.  

 

 6.) Pitný režim  

Dostatečný přísun tekutin je základ. Se svým hrnečkem/kelímkem tak mají děti možnost dodržovat pitný 

režim během celého dne.  

 

 7.) Pyžamo  

Pro chladnější dny s krátkým či dlouhým rukávem/nohavicí 1x týdně čisté, pro teplejší dny měsíce června 

postačí do vyhřáté třídy spodní prádlo.  

 

8.) Papírové kapesníky + toaletní papír 

- do třídy (2x papírová krabice) 

- pro pobyt venku (1x klasika) 

- ve skřínce (1x balíček)  

- 1 balíček toaletního papíru (4 role) 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 😊 

 

Tým pedagogických pracovníků. 

 

                               

  

  


