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BEZINFEKČNOST 
Písemné prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti dítěte 

 
Závazně prohlašuji, že (vyplňte čitelně hůlkovým písmem) 

 

Příjmení:      Jméno:               Třída: 
(syn, dcera, osoba činná při zotavovací akci) 

 

 je způsobilý/á účastnit se akce………………………………………… a to v termínu …………………. 

 zejména prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném 

znění, že ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému dítěti změnu režimu, dítě dále  

 nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmy), 

 ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci (škola v přírodě, lyžařský kurz,…) 

nepřišel(a) do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou 

z nákazy a ani mu (mi) okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. 

 

Dále informuji o těchto skutečnostech: 

 výše uvedený žák užívá pravidelně tyto léky (uvádím přesné dávkování a dobu užívání), léky předám při 

odjezdu pověřenému pedagogickému pracovníkovi nebo zdravotníkovi a léky budou označeny jménem a 

příjmením mého dítěte 
 

o ……………………………………………………………………………………………….. 

o ……………………………………………………………………………………………….. 

o ……………………………………………………………………………………………….. 

 dále upozorňuji na možné indispozice např. alergie, pomočování atd. 

 

o ……………………………………………………………………………………………….. 

o ……………………………………………………………………………………………….. 

 Pokud není vyplněna výše uvedená část, prohlašuji, že mé dítě žádné léky neužívá. 

 

Prohlašuji také, že výše uvedený žák, žákyně nemá u sebe žádné léky a tímto prohlášením vyjadřuji svoji 

odpovědnost k možnému zneužití léků jinými žáky (nedbalost, zneužití, nevhodné žerty apod.) Případné 

potřebné léky předám způsobem popsaným výše. Prohlášení nesmí být starší více jak jeden den. 

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

Při vážném onemocnění nebo z jiných závažných důvodů zajistíme odvoz dítěte domů. 
 
 

V ………………………………….     Datum: …………………………………….. 

           (uvede se datum dne odjezdu) 

 

Podpis zákonných zástupců dítěte: ……………………………………………………………………….. 

 

Kontakt na zákonné zástupce pro případ kontaktování v době konání akce: 

1. osoba: Jméno: ………………………………..………………..…….. Tel: ……..……….……..………… 

2. osoba: Jméno: …………………………………………....………….. Tel: ……..………………………… 
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