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__________________________________________________________________________________ 
 
 Příloha ke smlouvě o poskytnutí internátních služeb na základě žádosti zákonných zástupců  
 
 

Seznam věcí přijímaného dítěte na základě smlouvy o pobytu 
 
Doklady:  

 rodný list  

 občanský průkaz (od 15-ti let věku dítěte) 

 průkaz zdravotní pojišťovny  

 zdravotní a očkovací průkaz 

 potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k nástupu do kolektivu vystavené max. 3 dny 
před přijetím dítěte  

 prohlášení zákonných zástupců (rodičů) dítěte o bezinfekčnosti  

 dioptrické brýle: pokud jsou předepsány – nutné!  

 předepsané léky a rozpis užívání – nutné!  

 poslední školní vysvědčení  

 Individuální plán výuky na 2 měsíce (vyžádat ve škole)  

 

Oblečení:  

 2x tepláková souprava na sportování na ven 

 2x tepláky na domácí činnosti  

 1x kalhoty do školy 

 3x trička s krátkým rukávem do školy 

 4x tričko na odpolední činnost 

 1x mikina do školy   

 1 x mikina na ven (nebo svetr)  

 2x pyžamo, dívky i 1x župan 

 1x šusťáková souprava  

 2x kraťasy  

 1x bunda dle ročního období 

 1x starší bunda na ven  

 10x ponožky  

 10x spodní prádlo  

 1x plavky  

 1x bačkory  

 1x vycházková obuv  

 2x sportovní obuv (1x na ven a 1x do tělocvičny) 

 1x čepice nebo kšiltovka (dle ročního období) 

 1x rukavice (dle ročního období) 

 1x šála (dle ročního období) 

 1x šátek      

 1x pláštěnka (nebo deštník) 
 



Hygienické potřeby: 

 kartáček na zuby 

  zubní pasta  

 mýdlo 

 šampon  

 hřeben 

 kapesníky  

 1x ručník na ruce 

 1x osuška (nebo větší ručník) 
 
 
Učební pomůcky:  

 sešity  

 učebnice  

 psací potřeby 

 kalkulačka (6. – 9. třída)  

 

 

Ostatní: 

 dopisní papíry, obálky, známky 

 knížka 

 vhodná oblíbená hračka nebo talisman  
 
 

Doporučené kapesné – dle ustanovení Vnitřního řádu DDÚ (kap. 4. 5)  
 
 
 
 
!!! Nežádoucí – zakázané - předměty:  

 mobilní telefon 
 cenné a drahé předměty (hodinky, šperky, řetízky)  

 náušnice a piercing (dle možností) 

 sprayové přípravky (např. lak na vlasy, voňavky)  

 žiletky a holítka  

 nůžky 

 školní kružítko 

 zápalky, zapalovač, cigarety  

 nože a jiné podobné ostré předměty  

 

 

 

 
Oblečení a obuv přizpůsobte ročnímu období. 

Prosíme všechny věci řádně označit (včetně ponožek a spodního prádla – centropen nebo vyšitá 
značka).  

 
 


