
ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE (Potvrzení o bezinfekčnosti) 

Prohlašuji, že mé dítě  

 ..........................................................................................  narozené: ............................................  

 

je způsobilé zúčastnit se: ...................................................................................................................  

od: .................................................  do: .............................................  

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že 

- ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví 
známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní 
opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech přišlo toto dítě do styku s osobami 
nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Jsem si vědom(a) právních 
následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

- při vážnějším onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho odvoz domů 
na naše náklady, 

- že jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte (alergie, epilepsie, srážlivost krve, 
diabetes,...), které by mohly být závažné vzhledem k činnostem na výše uvedené akci.  

 

Na druhé straně uvádíme seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání: Dítě je 
vybaveno dostatečnou zásobou léků. 

Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu akce: 

Není nutné vyplnit všechny kontaktní údaje, ale je třeba zajistit možnost telefonního spojení po celou dobu pobytu na LVK 

 telefon do zaměstnání telefon po zaměstnání 

matka   

otec   

jiná kontaktní osoba: 

…………………………. 

  

 

V Jemnici dne: ......................................................   ..............................................................  

 datum nesmí být starší 1 dne před nástupem dítěte na akci  podpis zákonného zástupce 

 
§ 9 zákona 258/2000 Sb. Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci (pobytové akce 6 a více dní pro 30 a více dětí ve věku do 15 let) 
(1) 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. 

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1. 

(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Tento poskytovatel zdravotních služeb 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 dvou let 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 (tzv. Prohlášení o bezinfekčnosti) zákonný zástupce 

dítěte12) nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.  

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce 

dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20171101#f2068943
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20171101#f2068945

