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SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ K NÁSTUPU DÍTĚTE NA DOBROVOLNÝ
DIAGNOSTICKÝ POBYT DO STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE LIBEREC
Nezbytně nutné doklady:
- občanský průkaz (u dítěte staršího 15 let)
- očkovací průkaz
- průkaz zdravotní pojišťovny
- potvrzení o bezinfekčnosti - potvrzené max. tři dny před nástupem na pobyt
- zprávu od lékaře včetně indikování a dávkování léků
- poslední vysvědčení ze školy, aktuální rozvrh hodin
- 2 pasové fotografie
Doporučené oblečení:
- 2x sportovní souprava (pro sport i volný čas), popř. tepláky a bunda
- 4x tričko
- 3x mikina nebo svetr
- 2x bunda
- 10x ponožky, 10x spodní prádlo
- 1x plavky
- 1x kraťasy
- 1x bačkory či pantofle (ne botasky)
- 2x boty
- 1x pláštěnka
- čepice, rukavice a šála (zimní období), oteplené kalhoty, šusťáky, brusle, lyže
- batoh na výlety
- 2x pyžamo
Hygienické potřeby:
- pouzdro na hygienické potřeby, kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, šampon, mýdlo
- 2x ručník, kapesníky
- hygienické potřeby pro dívky
- sluneční brýle a krém na opalování (letní období)
- dioptrické brýle
Učební pomůcky :
- všechny sešity a učebnice ze své školy, žákovská knížka
- psací potřeby (2x propiska, 2x ob.tužka), pastelky, pravítka (trojúhelník s ryskou, úhloměr),
kružítko, nůžky, guma, ořezávátko, lepidlo.
- 3 prázdné sešity (2 x linkovaný, formát A5, 1 x nelinkovaný, formát A4)
- papírové kapesníky
Další doporučení:
- Žádáme rodiče, aby nedávali dětem žádné peníze a léky bez vědomí zaměstnanců SVP.
- Doporučujeme nebrat s sebou předměty z drahých kovů, cenné věci, klíče apod.
- Máte-li možnost, označte prádlo, zabráníte eventuelní ztrátě nebo záměně.
- Doporučujeme obálky, dopisní papíry a známky.
- Při nástupu dětí na pobyt, i při odjezdu z návštěvy doma či z vycházky, prohlídněte dětem
zavazadla, aby se nestalo, že do SVP přivezou předměty, které se neslučují s pravidly
střediska (např. cigarety, sirky, zapalovače, ostré předměty atd.).
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec.
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