Léčebna zrakových vad, Sladkovského 840, Dvůr Králové nad Labem 544 01
tel./fax 499 320 197
_____________________________________________________________
Věc: Povolání dítěte na léčení
Ředitelství léčebny povolává žáka/žákyni............................................................... na léčení
13.00
16.00
s nástupem dne....................................v době od..............hodin do...........................hodin
8.00
11.00
konec léčení.........................................v době od..............hodin do...........................hodin
Velká návštěva: .............odpoledne.............odpoledne

Léčení hradí příslušná pojišťovna dítěte
Vezměte dětem pokud možno náhradní brýle!!!
Jestliže nechcete, aby jsme zařídili opravu rozbitých brýlí Vašeho dítěte, nahlaste to, prosím, u
příjmu.
Léčení, školní výuka i ubytování je v jedné budově.
Všechny věci dítěte je nutné označit číslem...........................................................................
200,Kapesné........................Kč předáte při příjmu dítěte sestře, která koupí dítěti vše potřebné
a vede vyúčtování. Dětem peníze nedávejte!
Návštěva je možná všechny neděle od 13,00 do 16,00 hodin.( Po nahlášení lze od 9.00 hod.)
Dítě je nutné vzít mimo budovu, v budově výjimečně při nemoci dítěte.
V polovině léčení děti odjíždějí na návštěvu v pátek odpoledne, návrat je v neděli odpoledne.
Při návštěvách můžete dítěti přinést (možno též poslat poštou v balíčku) malé množství sladkostísušenky,bonbony, džusy -do obsahu 250 ml, nikoliv nápoje v plastových lahvích!, jídlo dětem v žádném
případě nedávejte (nařízení hygienika)!
Výměna prádla při určených nedělních návštěvách od 13,00 do 16,00 hodin, dle dohody s rodiči můžeme
špinavé prádlo zaslat poštou.
Léčení dítěte probíhá souběžně s vyučováním pod vedením odborného lékaře a odborných sester, v MtŠ
a ZŠ se o děti starají učitelé se speciálním pedagogickým vzděláním.
MtŠ - dejte dětem s sebou pastelky, omalovánky, fixy.
Základní škola - na školní vyučování dítě potřebuje všechny učebnice a pomůcky,fixy, pastelky,
omalovánky.
1. až 3.ročník - vyučuje se všem předmětům
4. a 5. ročník - vyučuje se všem hlavním předmětům včetně tří hodin cizího jazyka
(angličtina,francouzština,němčina). Aby se žák po návratu z léčení plynule zapojil do školní práce,
informujte se o učivu u učitelů na kmenové škole. Učíme z učebnic, které si žák přiveze a individuelně se
věnujeme žákům, kteří tuto péči potřebují.
Přikládáme:
1."Prohlášení rodičů" a "Dotazník" - vyplňte, prosím, a zašlete doporučeně do týdne na naši adresu. V
případě, že nemůže dítě z vážných důvodů ve stanoveném termínu nastoupit, oznamte nám to, prosím,
obratem, abychom mohli povolat náhradu.
2."Lékařské potvrzení"- potvrdí Vám lékař před odjezdem na léčení - předáte při nástupu.
Potvrzení nesmí být starší tří dnů.
3."Bezinfekčnost" podepíší rodiče sami, zodpovídají za přesnost údajů o infekčním onemocnění v okolí.
Toto podepíší v den nástupu.
4."Osobní list žáka"- předejte, prosím, třídnímu učiteli.
Prosíme, zařiďte včas ošetření chrupu dítěte u Vašeho zubního lékaře.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi
Vyřizuje:Vrchní sestra Štěpánová J.

