
                Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,  

                                 příspěvková organizace 
 

Co potřebují děti do MŠ? 
Vážení rodiče, 

Vaše dítě bude navštěvovat ve školním roce 2019/2020 naši mateřskou školu, některé děti 

nastupují poprvé, některé v docházce pokračují. Co tedy Vaše dítě do školky potřebuje? 

 

1) Oblečení a obuv: 

Mladším dětem doporučujeme oblečení a obuv označit jménem nebo značkou dítěte, starší                 

děti si již většinou svoje věci poznají. 

 

Do třídy:  

 bačkorky s pevnou patou – z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem pantofle; 

 tepláky nebo legíny, tričko, zástěrku, tj. oděv, na který jsou děti zvyklé a cítí se v něm  

dobře a pohodlně; 

 pyžamko, pokud děti budou spát. Děvčátkům nedávejte noční košilky;   

 náhradní prádlo tj. spodní kalhotky nebo trenýrky, tílko, punčocháče, ponožky dejte dětem                          

do tašky v šatně dětí. 

 Na pobyt venku:  

 děti chodí denně ven, buď na zahradu, nebo na vycházku, proto, aby se mohly volně 

pohybovat, jim dejte do šatny do zvláštní tašky, pohodlné, raději starší oblečení, kterému 

nebude vadit, že se ušpiní, například tepláky, mikinu, pro chladnější období i bundu, 

případně sportovní obuv, případně gumáky. 

 

2)  Ostatní: 

 zejména dětem s delšími vlásky – hřebínek opatřený kroužkem nebo provázkem  

na pověšení (pravidelně si jej vyzvedněte k dezinfekci); 

 2 krabičky papírových kapesníků. Z hygienických důvodů nepoužíváme látkové kapesníky, 

 všechny ostatní věci, jako ručníky, povlečení, toaletní papír, mýdla, výtvarné potřeby, atd. 

mají děti k dispozici v MŠ. 

 

3) Tiskopisy 

  Na počátku školního roku budete vyplňovat následující prohlášení a tiskopisy: 

 Přihlášku ke stravování (rodiče stávajících dětí); 

 Přihlášku ke stravování s Vnitřním řádem školní jídelny – výdejny (rodiče nových dětí); 

 Souhlas s inkasem-stravování (rodiče nových dětí); 

 Úplata za vzdělávání- trvalý příkaz (rodiče nových dětí). 

 

Uvedené tiskopisy jsou k dispozici v oddíle Dokumenty pro školní rok 2019/2020. Můžete si je 

přečíst, vytisknout, vyplnit a přinést na schůzku rodičů. Pokud tuto možnost nemáte, budou 

Vám k dispozici v mateřské škole. 

 

 Dotazník pro rodiče-změny v údajích (rodiče všech dětí); 

 Prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení se školním řádem (rodiče všech dětí); 

 Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou (rodiče všech dětí);  

 Prohlášení o fotografování, vystavováním děl, informování dle GDPR (rodiče všech dětí). 

 

Uvedené tiskopisy budou k dispozici na třídních schůzkách s rodiči.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         Dětem přejeme příjemný pobyt v naší mateřské škole a rodičům spokojenost 


