
Pravidla pro používání vlastního ošacení dětí 

1. Před nástupem 

Rodiče (zákonní zástupci) obdrží před nástupem dítěte seznam doporučeného ošacení (viz 

příloha – seznam), které zahrnuje oblečení pro školu a mimoškolní činnost (společenské, 

sportovní, pracovní a domácí činnost).  

Pro potřeby dětí bude akceptováno vybavení, které bude odpovídat seznamu doporučeného 

oblečení a bude splňovat výchovné, bezpečnostní a hygienické standardy. (Nevhodné je 

oblečení potrhané, špinavé, s nevhodnými nápisy a symboly, boty na vysokém podpatku, 

apod.). 

Toto oblečení bude opatřeno jednoznačnými identifikačními údaji (číselné označení fixem na 

štítku ošacení). 

Praní a čištění oblečení dětí zajišťuje diagnostický ústav. Je nutno počítat s tím, že 

používáním se oblečení opotřebuje nebo i poničí. Za případné poškození či ztrátu těchto věcí 

nenese zařízení odpovědnost. Výměnu a opravy vlastního oblečení zajišťují rodiče/zákonní 

zástupci. 

V případě, že dítě nebude mít požadovaný rozsah šatního vybavení nebo nebude chtít možnosti 

vlastního oblečení využít, bude chybějící oblečení doplněno diagnostickým ústavem. 

2. Příjem dítěte 

Pokud rodiče/zákonní zástupci souhlasí s užíváním vlastního ošacení a souvisejícími pravidly, 

vyjádří svůj souhlas podpisem na příslušném protokolu o pravidlech pro používání vlastního 

ošacení. 

Při příjmu dítěte zkontroluje sociální a hospodářská pracovnice (popř. vychovatel) počet a 

stav vlastního vybavení dětí dle doporučeného seznamu. Nevhodné věci a věci nadbytečné 

budou vráceny rodičům/zákonným zástupcům, popř. budou uloženy do skladu 

diagnostického ústavu- 

Hospodářská pracovnice provede označení vlastních věcí dětí domluveným způsobem. 

Hospodářská pracovnice doplní chybějící ošacení, sepíše šatní kartu a šatní lístek (viz příloha 

šatní lístek) s rozlišením vlastních a ústavních věcí. 

Dítě si uloží veškeré ošacení a obuv na určené místo (pokoj s přidělenou skříní, botník). 

3. Průběžné doplňování a výměna 

a) Vlastní oblečení dětí: 

Výměna a doplňování vlastního oblečení probíhá při návštěvách rodičů nebo návratu z vycházek a 

pobytů doma. Přítomní vychovatelé provedou kontrolu dle šatního lístku a postupují jako při příjmu, 



tj. nevhodné věci a věci nadbytečné vrací ihned rodičům/zákonným zástupcům nebo je 

předají domluveným způsobem hospodářské pracovnice k uložení do skladu. 

Vychovatel, popř. hospodářská pracovnice provede označení nově doplněných vlastních věcí 

dětí domluveným způsobem. 

b) Ústavní oblečení: 

Pravidelně 1x týdně v rámci praní prádla 

4. Kontrola stavu ošacení 

Předmětem pravidelných kontrol je zajistit a udržovat dostatečný početní stav ošacení a splnění 

bezpečnostních a hygienických požadavků. 

Čtvrtek: kontrola stavu a počtu oblečení  

- potrhané věci se připraví k výměně domů (zpravidla v neděli a při víkendových, či prázdninových 

pobytech) nebo k uložení do skladu pro následný odvoz domů 

- špinavé věci se řeší aktuální dohodou (ihned k vyprání, odvoz domů, příprava k pravidelnému 

termínu praní) 

Neděle: u všech dětí bude proveden výběr domluveného rozsahu ošacení k pravidelnému praní 

(probíhá v pondělí)  

5. Praní prádla 

Vždy v pondělí domluvený rozsah ošacení, která je vybrán v neděli ode všech dětí. Spodní prádlo a 

ponožky perou vychovatelé v samostatné pračce, dle potřeby, zpravidla 2 – 3x týdně. 

6. Ukončení pobytu 

Při ukončení pobytu je vlastní oblečení dle šatní karty vráceno dítěti. 

7. Doplňky oblečení 

Je možné používat i doplňky oblečení – hodinky, náušnice, řetízek. Vhodnost a počet doplňků 

z hlediska výchovného, bezpečného a hygienického provozu posoudí při příjmu, popř. v průběhu 

pobytu kompetentní pracovník (pedagogický pracovník, hospodářská pracovnice). V žádném případě 

není z hygienických důvodů tolerován piercing. 

8. Základní pravidla pro provoz vlastního i ústavního ošacení 
• Zákaz půjčování, výměn či prodeje veškerého oblečení  

• Typ oblečení pro danou činnost (škola, sport, pracovní, domácí) určují vždy příslušní 

pedagogičtí pracovníci 

• Ošacení určené k pravidelnému praní je vždy odebíráno v neděli a za správnost odpovídají 

vychovatelé 

• Každé vlastní oblečení je označeno domluveným způsobem 



• Odpovědní pedagogičtí pracovníci a hospodářská pracovnice dohlížejí na splnění 

hygienických a bezpečnostních požadavků – čistota, úprava, vhodnost oblečení pro danou 

činnost, apod. 

• Výměna vlastního oblečení probíhá pouze s rodiči/zákonnými zástupci dle dohodnutých 

pravidel (viz bod 3.) 

• Děti i rodiče jsou seznámeni s těmito pravidly 

 

 

Přílohy: 

Seznam doporučeného ošacení (včetně věcí určených k pravidelnému praní) 

Šatní lístek – viz vzor 

 

  



________________________________________________________________________ 

Seznam oblečení  

RUČNÍK 3 

SPODNÍ PRÁDLO    10  

PONOŽKY  10 

PODPRSENKA (dívky) 3 

PYŽAMO 3 

KALHOTY DO ŠKOLY 2 

TRIČKO DO ŠKOLY 2 

TRIČKO NA SPORT  2 

TRIČKO NA DOMA 2 

KRAŤASY 2 

MIKINA DO ŠKOLY 2 

PLAVKY 1 

ŠÁLA 1 

ČEPICE  1 
RUKAVICE 1 

ŠATY  (dívky) 1 

BUNDA VYCHÁZKOVÁ  2 

ŠUSŤÁKOVÁ SOUPRAVA 1 

TEPLÁKY + MIKINA - NA SPORT 2 

TEPLÁKY + MIKINA - NA DOMA 2 

ŽUPAN 1 

BAČKORY 1 

VYCHÁZKOVÁ OBUV  1 

BOTY NA SPORT – VEN 1 

BOTY NA SPORT – DO TĚLOCVIČNY 1 

ZIMNÍ OBUV 1 

PRACOVNÍ OBLEČENÍ + BUNDA 1 
 

Šatní lístek  
 



JMÉNO : ............................................        PŘÍJMENÍ : .....................................................................                              SKUPINA Č. : ............. 
 
DATUM NÁSTUPU : ............................................     DATUM ODCHODU : .............................................                                                ČÍSLO : ...................... 

 

  počet počet odchod příchod odchod příchod odchod příchod odchod příchod odchod příchod odchod příchod odchod příchod odchod příchod 

DATUM ODCHODU / PŘÍCHODU  vlastní ústavní                 

ručník 4                   

spodní prádlo 10                   

ponožky 10                   

podprsenka 4                   

pyžamo 3                   

kalhoty 3                   

tričko 7                   

kraťasy 2                   

bunda 2                   

mikina 2                   

plavky 1                   

šála 1                   

čepice 1                   



rukavice 1                   

šaty 1                   

šusťák. bunda 2                   

šusťák. kalhoty 2                   

teplák. bunda 3                   

tepláky 3                   

župan 1                   

bačkory 1                   

botasky 1                   

boty-sport 2                   

zimní boty 2                   

prac. oblečení 1                   

                    

                    

                    

 


