
          Středisko výchovné péče  

           Kozinova 101, 344 01 Domažlice 
 

                                   Vážení rodiče, 

 

      na základě dosavadních zkušeností Vás prosíme o dodržování těchto důležitých bodů: 

 

 zkontrolujte, zda Vaše dítě u sebe nemá při odjezdu do SVP cigarety, sirky, zapalovače apod. 

 dítěti je vhodné s sebou zabalit sladkosti jednotlivě balené – na období 14 dnů (1 sladkost na 

den). NEDÁVAT BONBONY, OŘÍŠKY, BRAMBŮRKY, KRABICOVÉ BALENÍ 

SUŠENEK, LAHVE LIMONÁD – TOTO BUDE VRÁCENO, platí i při vycházkách, 
 

 dále dětem nedávejte žádné přístroje do el. sítě – žehlička na vlasy, fén, MP3, MP4, mobilní 

telefon, 

 nedávejte dětem bez vědomí pracovníků SVP finanční prostředky, a to ani drobné kovové 

mince, 

 nedávejte dětem s sebou žádné hračky (maximálně jednoho plyšáka), 

 nenechávejte dětem žádné léky ani vitamíny, pokud dítě nějaké léky užívá, sdělte to 

vychovateli a léky nechte u něj, nebo u toho, kdo dítě od Vás přebírá, 

 léky, které má dítě tajně u sebe, může při obdobných problémech v dobré víře dát bez vědomí 

vychovatele jinému dítěti a způsobit mu tím zdravotní problémy. 

 

Důležitá sdělení: 

 Svému dítěti můžete volat každý den kromě soboty z důvodu odpolední činnosti venku, vždy 

mezi 15 – 16 hodinou na tel. číslo 774 715 265. 

 

 Pokud Vaše dítě nepojede na víkend domů, můžete využít možnosti návštěvy - návštěvním 

dnem je sobota – doba návštěvy  9:15 – 11:50 hod. 
 

 Kontakty pro sdělování informací: 

 tel. 774 717 526 – informace o průběhu pobytu, termínech, vycházkách 

 Bc. Václava Jandová – sociální pracovnice, úhrada internátního pobytu, informace 

o termínech, vycházkách, tel: 770 147 767 

 Mgr. Hana Tulačková – vedoucí střediska, garant péče, tel.: 774 735 265 

 

Vyučující je k předání informací o školní práci k dispozici vždy před začátkem rodičovské 

skupiny, individuální konzultaci v jiný termín je možné dohodnout předem telefonicky na tel.  

čísle 770 147 767.  

 

 Píšete-li svému dítěti, adresujete:   

                    Jméno dítěte a následně teprve SVP, Kozinova 101, 344 01 Domažlice. 
                                                                                       

 Pokud budete chtít doručit dítěti nějaké věci, je možno prostřednictvím pošty balíkem, nebo 

osobně předat kterémukoli pracovníkovi SVP. 

 

 Pokud s sebou dítě na pobytu bude mít vlastní CD, kazety nebo DVD, je to pouze na jeho vlastní 

odpovědnost. 

 



Cena za pobyt se liší podle věku klienta : 

  7 - 10 let……………… 74,- Kč/ na den 

 11–14 let........................  78,- Kč/ na den 

 15-26 let……………....   97,- Kč/ na den 

 výše nákladů na ubytování za lůžko na měsíc: 120,- Kč – tato částka je nevratná. 

 

Při nástupu na pobyt uhradíte:  

● zálohu 2.000,- Kč 

● kapesné ve výši  200,- Kč, které je využito např. na nákup hyg. potřeb, šk. 

pomůcek, vstupné do posilovny event. jízdné na výlety. 

 
 


