
Dítě do MŠ potřebuje 

 Bačkory 

 Ručník 

 Papírové kapesníky 

 Tepláky na ven, tepláky do třídy 

 Náhradní spodní prádlo 

 Náhradní tričko, tepláky 

 Pláštěnku 

 Hřeben (dívky) 

 Igelitovou tašku/ pytel na ložní prádlo 

 Sáček do šatny na věci (bez ramínka) 

 Pyžamo 

 Ložní prádlo děti dostanou v MŠ dvakrát (1x nechají v MŠ a 1x si vezmou domu; na 

nástěnce si pak přečtou, kdy se prádlo nosí domu na vyprání a v tuto dobu rodiče 

přinesou rovněž na převlečení ložní prádlo z domova) 

 Vyplněné tiskopisy (viz. níže) 

 

Důležité dokumenty, které vyplní rodič a odevzdá před 

nástupem dítěte do MŠ: 

 Vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře 

 Vyplněný tiskopis na stravné a školné 

 

Důležitá telefonní čísla: 

 pevná linka: 381 232 617 (Odloučené pracoviště MŠ Kpt. Nálepky) 

 pevná linka: 381 232 676 (Ředitelka práv.subjektu) 

 pevná linka: 381 233 822 (Školní jídelna) 

 



Pravidla pro rodiče 

 V šatně rodiče vyčkají, dokud dítě nepředají paní učitelce 

 K vyzvedávání dítěte jinou osobou slouží formulář, který si rodiče vyzvednou u 

třídní učitelky 

 Všechny věci včetně ložního prádla dětí je potřeba řádně a viditelně označit 

jménem 

 Do školky patří jen zdravé děti 

 děti přicházejí do školky nejpozději v 8:30 hodin 

 ráno rodiče předají dítě paní učitelce ve třídě tím, že se s ní pozdraví 

 při odchodu ze školky rodiče dají zřetelně najevo paní učitelce, že si dítě odvádějí 

 nedáváme dětem do školky sladkosti – žvýkačky, lízátka, tvrdé bonbony apod. 

pokud má dítě svátek nebo narozeniny a chce je s dětmi oslavit, může přinést 

dětem sladkost, ale vybírejte sladkosti s rozmyslem – raději měkké bonbony 

apod. 

 v šatně a v poličce svého dítěte udržujte pořádek – snažte se nemít poličku 

přeplněnou zbytečnými věcmi, které dítěti překáží při sebeobsluze 

 v době svačiny a oběda nevstupujte do třídy a nenahlížejte do okénka – dopřejte 

dětem čas a klid na jídlo, paní učitelka Vám dítě předá 

 řešení případných problémů neodkládejte, snažte se je řešit s paní učitelkou nebo 

ředitelkou ihned 

 pokud se potřebujete s paní učitelkou poradit, domluvte si s ní rozhovor předem, 

aby si na Vás mohla udělat čas, nebo využijte chvíli, kdy paní učitelka není ve třídě 

sama a může se Vám tak v klidu věnovat 

 potřebujete – li poradit, půjčit literaturu, doporučit výběr, vyzkoušet pomůcky 

apod., rády Vám poradíme a vyhovíme 

 

Veškeré dotazy Vám rády zodpoví Vaše třídní paní učitelky 

 


