
 
 
         Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium 
         je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem 

RODIČE, VYUŽIJTE MOŽNOSTI  LÉČEBNÉHO POBYTU PRO DĚTI 

v Moravskoslezském sanatoriu v Metylovicích 

s přispěním statutárního města Třince 

Co léčíme? 

 Obezitu a nadváhu (která se teď velmi rozšířila mezi dětmi), vadné držení těla, skoliózu , 

astma, dermorespirační syndrom, časté infekty horních cest dýchacích. 

 Děti si u nás zacvičí pod dohledem fyzioterapeutů, navštěvují bazén, whirpool, solnou 
jeskyni, saunu, denně inhalují Vincentku. Ve volném čase podnikají výlety do přírody. 
Sledujte nás na facebooku: Odborný léčebný ústav Metylovice 

Co pro zaléčení Vašich dětí můžete udělat Vy? 

 NAHLÁSIT SE DO 22. 09. 2022 na Magistrátě města Třince, Jablunkovská 160, odbor 
školství, kultury a tělovýchovy, tel. 558 306 191 – viz níže uvedená přihláška. 

 Navštívit co nejdříve dětského lékaře pro konzultaci, zda je Vaše dítě indikováno k danému 
pobytu a k vystavení návrhu do naší léčebny. 

 Podat vypsaný návrh co nejdříve na příslušnou zdravotní pojišťovnu ke schválení. 

Co Vás pobyt bude stát 

 Léčba dětí je zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
V jakém termínu k nám děti pojedou? 

 21. 10. 2022 – 18. 11. 2022 

Jak dítě k nám dopravíte? 

 Doprava bude organizovaná hromadně statutárním městem Třinec. 
Bližší informace o pobytu a naší léčebně dostanete u paní Hany Hamrlové na: 

 tel: 733 190 215, (p. Malinová 731 504 473) 

 e-mail: hana.hamrlova@olum.cz , www.olum.cz 
 

Pobyty nejsou určeny pro děti bez indikace. 
Léčebna během pobytu zajišťuje výuku v plném rozsahu od 1.- 9. ročníku základní školy, 
v moderně vybavených učebnách, včetně výuky cizích jazyků. Docházka dětí se započítává, 
děti nemají absenci. 
V případě zájmu a v případě, že Vaše dítě splňuje některou z uvedených indikací, vyplňte níže 
uvedenou přihlášku a tuto doručte na Magistrát města Třince, odbor školství, kultury a 
tělovýchovy, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec do 22. 09. 2022   p. Sládečkové, tel.  558 306 191 
______________________________________________________________________________ 

PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………         rok narození:   …………….. 

 

Základní škola:  ……………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………Telefon: ………………... 

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, 

IČ 00297313  dávám
1
 - 

1
 nedávám souhlas se zpracováním výše uvedených údajů na dobu nezbytně nutnou ve 

spojitosti s konáním léčebně ozdravného pobytu v Metylovicích v roce 2022. 
1 Křížkem označte platnou volbu.  

Podpis zákonného zástupce dítěte:   ..…..………………………………………………………………… 

mailto:hana.hamrlova@olum.cz

