Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ze dne: …………………..
Posudek je vystavován na žádost rodičů žáka z důvodu jeho účasti na pobytových akcích školy a dalších zotavovacích akcích.
Jméno:
Třída:
Rodné
číslo:
Adresa bydliště:

Zdravotní
pojišťovna:

Kód:
Telefon – byt:
Telefon otec
zaměstnání:
Telefon matka
zaměstnání:

PSČ:
Mobilní telefon
– žák:
e-mail:

Mobilní telefon
– otec:

Mobilní telefon
– matka:

ZDRAVOTNÍ STAV:
Zdravotní stav je

dobrý______________________
s následujícími omezeními:

Dostal (-a) sérum proti a údaje o pravidelném očkování:

Prodělal (-a) tyto choroby:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Umístění ve stanovém táboře: ANO NE
Plavecký výcvik:
ANO NE
Lyžařský výcvik:
ANO NE
Cyklistický výcvik:
ANO NE
Horská turistika:
ANO NE
Sportovní reprezentace školy: ANO NE ve sportech –
Alergie, pravidelné
užívání léků
a další informace
lékaře ke
zdravotnímu stavu
žáka:
Dne:

Za správnost:
Podpis a razítko lékaře:

Výše uvedené údaje jsou pravdivé. Při změně zdravotního stavu našeho dítěte požádáme o vystavení nového posudku o zdravotní
způsobilosti dítěte. Tuto skutečnost oznámíme škole – třídnímu učiteli – třídní učitelce.

Dne: .........................................

Podpis zákonných zástupců žáka: ........................……………….

Vážení rodiče,
na základě §9 zákona 258/2000 Sb. je naší povinností požadovat posudek zdravotní způsobilosti Vaší dcery/ Vašeho
syna při účasti na pobytové akci školy. Zároveň Vás prosíme o odevzdání prohlášení ve smyslu §9 odst. 1 písmena b),c)
zákona 258/2000 Sb.
Děkuji.
Mgr. Elena Průchová
ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko

§ 9 zákona 258/2000 Sb.

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
§9 (1) Mateřská škola a základní škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.
§9 (2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci
1.
§9 (3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává
praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje[11]. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v
posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném
prohlášení zákonný zástupce dítěte[12] ; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě, vysílající základní škole nebo
mateřské škole pro účely podle §11 odst. 1 písm. b) a f).

