Středisko výchovné péče (SVP), Antošovická 258, Ostrava – Koblov,

PSČ 711 00

Tel.: 59 623 92 02 (03), 776 097 226, Fax: 59 624 70 99,
e-mail: vedouci@svp-ostrava.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM VYBAVENÍ KLIENTA PŘIJÍMANÉHO K PREVENTIVNĚ
VÝCHOVNÉMU POBYTU
- vybavení přizpůsobte ročnímu období
- vycházkové oblečení
- pohodlné domácí oblečení /tepláková souprava + 2 tepláky, kraťasy, bermudy …/
- 4 trička, 2 mikiny nebo košile, 2 pyžama
- 6 - 10x slipy nebo trenýrky
- 6 - 10 párů ponožek
- domácí obuv /tzv.nazouváky nebo sandály/ - pevnější materiál
- sportovní obuv /tenisky do tělocvičny + tenisky na hřiště/
- vycházková obuv, deštník /pláštěnka/
- pokrývka hlavy
Hygienické potřeby: 2x pasta na zuby, kartáček, šampon na vlasy, holicí potřeby, 3x tekuté mýdlo,
3 ručníky, 12 ks (role) toalet. papíru, 2 role papír. utěrek, balík papírových kapesníků (popř. tuhý
deodorant, deodorant proti pocení nohou – antipo)
Učební pomůcky: učebnice, sešity, psací potřeby (více průpisek), rýsovací potřeby, strouhátko, několik
linkovaných čistých sešitů A5, pastelky, fixy, psací a výkresový blok, 20 výkresů A3, A4, tempery,
lepidlo, nůžky, průhlednou lepící pásku 2,5cm, v případě, že máte doma kalkulačku a slovník cizího
jazyka, které se Vaše dítě učí – prosíme taktéž o přibalení.
Je nutno ve škole vyžádat (nejlépe ještě před umístěním) plán učiva na dobu pobytu klienta v SVP.
Vyučujeme pouze teoretické předměty. U studentů se praxe musí dořešit s etopedem před
umístěním. Omluvenku dostanete v den nástupu, poté ji v co nejkratším termínu odneste do své
kmenové školy! Pakliže je dítě vedeno na úřadu práce, vzdělávání probíhá dle osnov pro 9.ročník
ZŠ.
Pro zájmovou činnost: pálka na stolní tenis, sada míčků, kniha, křížovky …..
Dopisní papíry, známky, kapesné, 3 balíčky jednotlivě balených bonbónů
Léky, pokud je pravidelně užívá (rozpis dávkování akceptujeme pouze písemně od lékaře), dioptrické
brýle, apod.
V případě, že jste z Ostravy a Vaše dítě vlastní průkazku dopravního podniku, přibalte ji sebou.
Podmínkou přijetí klienta do střediska je předání těchto náležitostí:
doklad o úhradě za stravování a ubytování ve středisku (100,- záloha – doklad o zaplacení na
ambulanci), lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění klienta do střediska ne starší 3
dnů, pokud máte zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra, od
pedopsychiatra či neurologa s rozpisem užívání medikace (nutno doložit, jestliže má dítě medikaci
v SVP užívat), písemné vyjádření zákonného zástupce nezletilého klienta, v případě zletilého klienta
jeho písemné vyjádření o aktuálním zdravotním stavu, kopie posledního školního vysvědčení nebo
výpisu ze školní matriky, případně kopie individuálního vzdělávacího plánu, pokud byl školou,
kterou žák navštěvuje, vypracován, očkovací průkaz a průkaz pojištěnce.
Kapesné (eviduje etoped) od 300,- a více – případný přeplatek bude vrácen s podrobným
vyúčtováním při ukončení pobytu vašeho dítěte.

Není žádoucí - cenné předměty, klíče, audiokazety, hry – z důvodu možného poškození, apod.
Prádlo je nutno označit, zabráníte případné záměně či ztrátě. Prádlo u nás sami pereme.
Sepište seznam veškerého oblečení.
Příspěvek na úhradu preventivně výchovné péče činí:
Do věkových skupin (pro určení výše stravy) jsou klienti zařazování na dobu školního roku, ve
kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.
1.chlapci do 10 let: strava 89,-Kč/den, ubytování 200,-Kč/kalendářní měsíc
(8.týdnů max. 5.584,-Kč)
2.chlapci od 11 – 14 let: strava 93,-Kč/den, ubytování 200,-Kč/kalendářní měsíc
(8. týdnů max. 5.808,-Kč)
3.chlapci 15 - 18 let: strava 106,-Kč/den, ubytování 200,-Kč/kalendářní měsíc
(8. týdnů max. 6.536,-Kč)
Úhradu finančního příspěvku za stravování a ubytování je ze zákona nutno provést předem.
/§16, odst. 3 a 4, zákona č.109/2002 Sb. ve znění novel a dodatků (333/2012 Sb.) a ostatních souvisejících
zákonů a vyhlášek
V době pobytu je možno klienty navštěvovat, vycházky dle vnitřního řádu SVP vždy v sobotu
v odpoledních hodinách po předchozí páteční dopolední telefonické domluvě se speciálním pedagogem –
etopedem (tel. 596 247 101, 770 143 296).
Z hygienických důvodů nedoporučujeme na návštěvy přinášet jakékoliv potraviny či nápoje.
(Pouze šťávy, kdy dětem děláme hromadně mimo povinný pitný režim ještě i pití do čajové várnice).
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