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Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti                         

rodné číslo              bytem               

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 

dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě též bylo prohlédnuto a nemá vši. 

Dítě je schopno zúčastnit se tábora od 27.07.2019 do 10.08.2019 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

V               dne 27.07.2019  ............................................................................   

 podpis zákonného zástupce 

 

Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím zdravotních služeb a 

podáváním léků 

Níže podepsaný/á                                     

Bytem                             

Narozen/a                        

Tímto souhlasí ve smyslu ust.§35 odst.2 písm.a) bod2. Zákona č.172/2011 Sb., o zdravotních 

službách (dále jen zákon) s poskytnutím zdravotních služeb a podávání léků, které bude třeba 

dítěti poskytnout v průběhu jeho pobytu na letním dětském táboře Spolku KOKOS,táborová 

základnaTrpík (okres Ústí nad Orlicí) v termínu od 27.07.2019 do 10.08.2019. 

Zákonný zástupce dále ve smyslu § 31 a 32 zákona určuje 

Lucii Vodrážkovou, bytem: Praha 8, Dvorní 529/18, jako osobu,  

které může být podána informace o zdravotním stavu dítěte. 

Zdravotní dotazník s přesným rozpisem užívání léků je nedílnou součástí tohoto souhlasu. 

Dále souhlasím, aby mé dítě bylo v případě nutnosti (nemoc, úraz….) odvezeno osobním autem 

táborovým pracovníkem k lékaři. 

Nadepsané léky se jménem dítěte předám odpovědné osobě při odjezdu na tábor. 

V               dne                ............................................................................  

 podpis zákonného zástupce 
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Adresy zákonných zástupců dítěte, či jiných k péči o dítě pověřených osob, dosažitelných v době 

konání tábora 

1. Od          do          Jméno a příjmení:                                     

Adresa:                             

Telefon:                            E-mail:                          

2. Od          do          Jméno a příjmení:                                     

Adresa:                             

Telefon:                            E-mail:                          

Současně sděluji, že mi je známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje 

se ve všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením 

z tábora. 

Dále jsem vzal na vědomí, že návštěvy rodičů nejsou z výchovných a z hygienických důvodů 

povoleny. 

Souhlasím s volným pohybem svého dítěte na omezeném místě a po omezenou dobu (krátký 

rozchod, bojovky, hry v lese…) za podmínky výkonu dohledu nad dítětem (rozuměno vymezený 

čas a prostor, ve kterém se může za předem daných podmínek pohybovat). 

 

☐Souhlasím – ☐ Nesouhlasím (prosím zakřížkujte) 

s tím, aby si mé dítě vyzkoušelo střelbu ze vzduchovky popřípadě luku do terče pod dohledem 

táborového pracovníka – vedoucího, bude-li tato aktivita zařazena do programu. 

 
 
 



ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK PRO LETNÍ DĚTSKÝ 

TÁBOR 

Jméno a příjmení dítěte:                         

Zdravotní pojišťovna:                              

Rodné číslo:             Výška:       cm Váha:      kg 

Rozpis stabilních léků 
  ráno -poledne -večer – před jídlem / po jídle 

Název            Dávkování      -        -                       

Název            Dávkování      -         -                        

Název            Dávkování      -         -                        

Název            Dávkování      -         -                        

Poznámka:          

Kinedril či jiný lék:            

Alergie 

Potraviny – (jaké) vypsat           

Léky – (jaké) vypsat      

Příroda – (seno, pyly, vosa, atd.)         

Jiné alergeny      

V případě alergické reakce či záchvatu – jaké léky + popis aplikace: 

         

 

Jídlo, které dítěti nedělá dobře či jej nemá rádo (nikoli alergie) 

                    

Prostor pro podrobnější rozvedení řečeného či jinou zprávu: 
                             

V               dne                ............................................................................   

 podpis zákonného zástupce 

  



POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 

K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE 

V PŘÍRODĚ 
Evidenční číslo posudku: 

1. Identifikační údaje 
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: 
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 
IČO: 

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte: 
                        

Datum narození posuzovaného dítěte:                

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: 

              

2. Účel vydání posudku 

3. Posudkový závěr 
A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 

a. je zdravotně způsobilé*) 
b. není zdravotně způsobilé*) 
c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**).................... 

 
B. Posuzované dítě: 

a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE 
b. je proti nákaze imunní (typ/druh) 
c. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 
d. je alergické na 
e. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) 

Poznámka: 
*) Nehodící se škrtněte 
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní 
stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 

4. Poučení 
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského 
posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla 
posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

5. Oprávněná osoba 
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby: 

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):  

Datum vydání posudku: 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:  

 

 ............................................................................   .....................................................................  

Příjmení a podpis lékaře  Podpis oprávněné osoby 

Razítko poskytovatele zdravotnických služeb 


