
Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o 

bezinfekčnosti a souhlas s předáváním informací 
 
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mé dceři 

Jméno a příjmení: __________________________________________________ 

Rodné číslo: ___________________________________ 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.). Není 

mi též známo, že v posledních dvou týdnech před odjezdem na tábor přišlo toto dítě do styku s 

fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním, nebo podezřelou z nákazy, ani mu není 

nařízeno karanténní opatření. Prohlášení o bezinfekčnosti se vztahuje též na výskyt vší. 

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení 

bylo nepravdivé. 

Zákonný zástupce souhlasí s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte ve 

smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů vedení tábora a zdravotnicím. 

 

V _______________________________  Dne ______________________________ 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor: _________________ 
 
Upozorňuji u svého dítěte na: 

Zdravotní problémy 

 

Alergie 

   

Jiné obtíže 

 

Léky 

 
 

Souhlas s fotografováním 
 

Souhlasím / nesouhlasím s pořizováním fotografií, audio a video záznamů mého dítěte 

…………………………………………………. na letním skautském táboře dívčího 

skautského oddílu Minetaka. Rovněž souhlasím s archivací tohoto materiálu a s použitím 

obrazového či zvukového materiálu v rámci propagace 9. dívčího skautského oddílu 

Minetaka. 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 
zotavovací akci 

 
  

Jméno a příjmení dítěte  
Narozen/a  
Adresa 
 

 

Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci: 

a) je zdravotně způsobilé 

b) není zdravotně způsobilé 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) 
 

 

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu 
této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Potvrzuji, že dítě  
1) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO  - NE 

 
2) je alergické na 

 
3) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) 

 
 

4) dostalo nadstandardní očkování 
 

5) dlouhodobé nemoci zasahující do dnešní doby 
 
 
 
 
 

 

Dne  
Podpis, jmenovka lékaře, razítko zdravotnického zařízení 

 

 

Potvrzení tohoto znění vyžaduje vyhláška č.148/2004 Sb. Může být nahrazeno zasláním 
kopie Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte s datem vystavení kratším než 24 měsíců od 
konání tábora.

Podpis zákonného zástupce dítěte:  


