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VYBAVENÍ PRO NÁSTUP DÍTĚTE DO UMŠ - PROSÍME,  VŠE  ČITELNĚ  PODEPIŠTE 

 
 

Oblečení a obuv 
 

- pohodlné oblečení do třídy (kalhoty, tričko, zástěrka, sukně, legíny, ponožky….) 
- obuv s pevnou podrážkou do třídy – nikoliv pantofle, pokud možno takové, které si dítě 

dokáže samo obout 
- na pobyt venku – oblečení, které je možno ušpinit, dle počasí (v zimě čepice, šála, 

rukavice na šňůrce, punčocháče, mikina nebo svetr, oteplovací bunda, kombinéza, 
oteplovací kalhoty, v létě tričko s krátkým rukávem, mikina nebo svetr, lehké kalhoty, 
kraťasy, sukně, ponožky, přikrývka hlavy – klobouček nebo kšiltovka, sluneční brýle) 

- na pobyt venku - obuv pevná, dle ročního období 
- na spaní pyžamo, noční košilka, nějakou menší plyšovou hračku (spinkáčka)- v covidu NE 
- náhradní oblečení do skříňky – spodní prádlo, ponožky, punčocháče nebo elasťáky - 

legíny, tričko – v zimě dlouhý rukáv, plátěné kalhoty nebo tepláky 
Děti přijdou do školky v nějakém oblečení. V tomtéž odchází domů. Do třídy stejně jako na 
zahradu musí mít jiné oblečení. Uvítáme, pokud děti budou mít obuv, kterou si dokáží sami 
zapnout – suchý zip aj.  
 

Ostatní, hygienické potřeby  
 

- papírové kapesníky (2x krabička vytahovací, 1x balení balíčků do kapsy) 
- toaletní papír (balení, 8 ks) 
- 1 balení vlhčených ubrousků 
- podložku na lehátko 60x90 jednorázovou savou 
- pumpičkové mýdlo 0,5 l nebo náhradní náplň 

      -    nepromokavá podložka do postýlky - 1 ks 
      -    umělohmotnou láhev uzavíratelnou plastovou a podepsanou nesmazatelným       
           popisovačem (nebo na papíru a přelepit izolepou) na pitný režim během dne 
           
 V době covid jsou zrušené plastové hrnečky na pitný režim během dne, potřeby na    
 čištění zubů a hřebeny.  
 
Kontakt na Univerzitní mateřskou školu Hrášek Mendlovy univerzity v Brně 
https://mshrasek.mendelu.cz/ 
https://www.facebook.com/hrasek.materskaskola 
e-mail: hrasekms@mendelu.cz 
 
Telefonní kontakty: 
 
výdejna (přihlašování a odhlašování obědů formou SMS den předem do 10:30 hod.) 
773 763 571 
učitelky – třídní záležitosti 773 763 601  
ředitelka 737 513 376 – pouze pro potřebu mluvit přímo s ŘŠ 
 
ředitelka UMŠ: Mgr. Martina Schoříková 
učitelky: Mgr. Zuzana Juříková, Petra Nečasová, DiS., Olga Reimischová 
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