Dětská psychiatrická nemocnice
U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
SOCSEZ/1

Co s sebou přinést k příjmu

- kartička zdravotní pojišťovny
- očkovací průkaz
- pokud dítě užívá léky, které má naordinované lékařem specialistou pro jiné než psychické
onemocnění (např. neurologem, gastroenterologem, dermatologem apod.) a které dlouhodobě užívá, je
třeba je donést s sebou k příjmu
- pokud dítě nemá splněnou povinnou školní docházku a bude tedy zařazeno do školy při DPN , doneste
s sebou k příjmu příspěvek pro školu v hodnotě 100,- Kč
- kapesné pro dítě v hodnotě 200,- Kč
- příspěvek na náklady spojené s praním prádla dítěte 100,- Kč/1 měs., u dětských domovů možno
uhradit po skončení hospitalizace fakturou
- poštovní známky, dopisní papír a obálky pro korespondenci dítěte

Doporučený seznam oblečení
4 ks tričko event. košile s dlouhým rukávem
2 ks mikina nebo svetr
7 ks tričko s krátkým rukávem
7 ks spodního prádla
4 ks tepláky
7 ks ponožek
2 ks bunda ( 1 x na zahradu, 1 x na vycházky )
 kšiltovka, v zimě čepice, rukavice, šála, oteplovačky
2 ks pyžamo - dle onemocnění dítěte (v případě nočního pomočování více )
1 pár přezůvek se světlou podrážkou
1 pár tenisek do tělocvičny příp. cvičky
 1 pár bot na vycházky
2 ks kalhoty dlouhé do školy (ne šusťákové!)
 plavky ( v letním období )
Nutno přihlédnout k aktuálnímu ročnímu období
Toaletní potřeby: kartáček na zuby , zubní pasta a kelímek, mýdlo nebo sprchový gel, hřeben,
4x toal. papír, 2 ručníky, osuška, balení papírových kapesníčků, šampon v průhledném obalu,
dívky hygienické potřeby při menses
Vybavení do školy
poslední vysvědčení
žákovská knížka
školní batoh
učebnice + pracovní sešity
sešit do každého předmětu + sešity náhradní
2x pero nebo propiska
3x obyčejná tužka
guma
pastelky
Studenti středních škol a učilišť si s sebou přivezou individuální studijní materiály.
Veškeré věci je nutné označit ( pokud možno nesmazatelnou fixou ).

