
 

                               DĚTSKÉ LOGOPEDICKÉ CENTRUM 
Synkova 26, Brno – Líšeň, 628 00 

Tel.: 544210127, e-mail: synkova@polza.cz 

INFORMACE  PRO  RODIČE  
Vážení rodiče,  

pro zajištění optimální péče o Vaše děti Vás žádáme o spolupráci 

v následujících bodech:  
 

 Do zařízení přivádějte děti nejlépe do 8 hodin, pokud není domluvena výjimka, aby bylo 

možné dodržovat individuální terapeutický (logopedie) a výchovný program Vašeho 

dítěte. 

 Dítě po příchodu do zařízení předávejte osobně zdravotní sestře na oddělení. Dítě může 

vyzvednout pouze Vámi písemně zmocněná osoba (vyplněný dotazník). 

 Při předávání dítěte informujte zdravotní sestru o všech změnách ve zdravotním stavu 

a v chování dítěte – např. nespavost, záchvaty, střevní potíže, změna chuti k jídlu, nálada, 

vyrážka, výskytu infekčního onemocnění v rodině a jiné. 

 V zájmu ochrany zdraví Vašeho i ostatních dětí navštěvujících DLC mohou být přijímány 

pouze děti zdravé, doléčené, bez známek akutního infektu. V případě změny zdravotního 

stavu během dne bude neprodleně informován zákonný zástupce dítěte. 

 Kopie výsledků všech odborných lékařských vyšetření prosím předávejte co nejdříve  

sestře na oddělení. Znalost závěrů odborných vyšetření je nezbytná pro optimální zajištění 

poskytované zdravotní péče. 

 Léky budou v zařízení podávány dětem pouze na podkladě písemného doporučení 

ošetřujícího lékaře (lékařské zprávy) předané rodiči. Léky předávejte sestrám 

v originálním balení s krabičkou a příbalovým letákem. 

 Dodržujte všechna doporučení a instruktáže našich odborných pracovníků, zvláště 

z oblasti logopedie, noste do zařízení pojmový deník, je důležitou součástí logopedické 

péče.        

 Podepisujte dětem všechny osobní věci (obuv, přezůvky, pyžamo, čepice, oblečení), 

náhradní oblečení včetně prádla, prosím,  ponechávejte dětem ve skřínce v šatně. 

 Nedávejte dětem s sebou nebezpečné a drahé předměty, hračky. 

 Částku za stravné a ošetřovné plaťte vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. 

      Způsob platby (složenka, převod z účtu) domluvte se sestrou oddělení, je třeba doložit 

doklad (ústřižek, výpis, kopie, elektronicky). 

      Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 72237621/0100 

                                            V. symbol = rodné číslo dítěte, S. symbol: 1701 

 Nepřítomnost dítěte hlaste vždy 24 hodin předem, v pondělí do 7.00 hodin ráno, jinak 

bude stravné účtováno v plné výši. 

 Úhrada za ošetřovné se neplatí pouze při nepřítomnosti delší než 4 týdny z důvodu: 

dlouhodobé nemoci, lázní, vždy je nutné předložit písemné potvrzení lékaře.  

 Pouze 1. den nemoci, příp. nepřítomnosti Vašeho dítěte si lze oběd vyzvednout v kuchyni 

v době od 11.30 do 12.00 hodin. Pro odnos noste vhodné nádoby, nejlépe jídlonosič, 

nikdy ne skleněné nádoby. Přihlášení dítěte po nepřítomnosti hlaste vždy den před 

nástupem telefonicky na tel. číslo 544 210 127. 

 Všechny změny týkající se bydliště, zaměstnání, zdravotní pojišťovny, a zvláště 

kontaktního telefonního čísla hlaste neprodleně sestře na oddělení. 

 Přivítáme každou Vaši pomoc ve formě hraček, kancelářských, výtvarných a 

individuálních hygienických potřeb, apod. 

 

       Děkujeme 

         Mgr. Kateřina Procházková  

V Brně: 1.9.2022                      vedoucí sestra DLC  
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