
Zde vlepte KOPII kartičky zdravotní 

pojišťovny. 
 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Toto prohlášení nesmí být starší než jeden den před 

zahájením tábora. 
1. turnus: 4. 7. 2020  

2. turnus: 11. 7. 2020 
3. turnus: 25. 7. 2020 
4. turnus: 8. 8. 2020 

 

 
 

Písemné prohlášení Rodičů 
 
Příjmení, jméno dítěte 

---------------------------------------------------- 

Datum narození 

---------------------------------------------------- 

Adresa bydliště 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech přišlo do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. V rodině ani v místě, z něhož nastupuje na prázdninový pobyt, není žádná infekční choroba a 
okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření, zvýšený zdravotnický nebo lékařský dohled. 
Jsem si vědom-a právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo 
zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 

 
Adresa pobytu rodičů v době prázdninového pobytu 

Matka:       Otec: 

Město:       Město: 

ČR – ANO x NE      ČR – ANO x NE 

Telefon:       Telefon: 

Možno předat zpět do péče?    Ano – Ne   Možno předat zpět do péče?    Ano - Ne 

Upozorňuji u svého dítěte na: 
 
 
Zdravotní problémy: 
 
 
Alergie: 
 
 
Jiné zvláštnosti: 
 
 
Léky: (musejí být popsány: jméno, jak užívat a kdy, na co léky užívá) 
 
 
V případě onemocnění dítěte souhlasím s ošetřením lékaře. Po domluvě se zdravotníkem zajistím v nejkratší možné době jeho 
odvoz z prázdninového pobytu domů. 

 

V    dne     Podpis 

       (nejlépe obou rodičů) 



 
 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 
 
Evidenční číslo posudku: …………………………………… (nutno vyplnit !!! ) 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávající posudek: 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

IČO: 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Adresa, místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště: 

 

 

Účel vydání posudku: _____________________________________________ 

Část A) Posuzované dítě k účasti na pobytu – správnou variantu zakroužkujte 
 
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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Část B) Potvrzení o tom, že dítě 
 
a) se podrobilo stanoveným očkováním Ano – Ne 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 

d) ADHD  Ano / Ne – děti s ADHD se nemohou zúčastnit pobytu 

e) je alergické na: 

f) dlouhodobě užívá léky: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datum vydání posudku ……………………………………. 
 
Podpis lékaře 
 
razítko zdravotnického zařízení 
 
Poučení: Proti části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona š. 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 zdravotních služeb, která 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. 

 
 
Jméno a příjmení oprávněné osoby …………………………………………………………….. 

Vztah k dítěti …………………………………………………….. 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ______________________ 

Podpis oprávněné osoby …………………………………………………………………………. 



INFORMACE k nástupu na tábor 

Písemné prohlášení rodičů nesmí být starší než jeden den! 

Lékařský posudek musí být platný po celou dobu tábora a mít všechny potřebné náležitosti, mezi které 

patří Evidenční číslo posudku, identifikaci lékaře a také správné razítko Dětského / praktického lékaře. 

Pokud je razítko jiné, musí být doloženo, že lékař může potvrzení vydat! 

Lékařský posudek můžete mít i jiný, např. ze školy nebo jiné organizované zotavovací akce, ale musí 

odpovídat našemu vzoru, který je správný (platný vzor: 

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2001/2001c042z0106_2013c164z0422p003u001.pdf).  

My máme navíc pouze kolonku ADHD, protože děti s ADHD nebereme. Pokud máte jiný posudek bez ADHD, 

doplňte posudek prohlášením, že se Vaše dítě na ADHD neléčí. Náš tábor je určen především zdravým 

dětem. Veškerá zdravotní omezení musí být probrána předem. Zdravotní omezení může ovlivnit, zda Vaše 

dítě nastoupí k pobytu.  

Lékařský posudek po táboře vracíme. Dětem je vrácen v obálce společně se zbytky kapesného, léků atd. 

Informace k odjezdu na tábor 

Informace k zahájení tábora (pobytu) budou zveřejněny cca. týden před zahájením a nejpozději 3 dny 

před odjezdem závazně zaktualizované a platné. Odkaz máte k dispozici v emailu po schválení přihlášky a 

na webu www.letni-detske-tabory.cz pod odkazem „Informace k odjezdu“. Dílčí informace neposkytujeme 

telefonicky ani emailem, protože potřebujeme, abyste si stránku Informací k odjezdu přečetli a nástup 

proběhl rychle a bez zbytečných problémů.  

Informace k odjezdu z tábora 

Informace týkající se ukončení tábora a příjezdu autobusů zpět do Prahy zveřejňujeme opět 3 dny před 

koncem turnusu na stránce konkrétního turnusu webu www.letni-detske-tabory.cz. 

S tímto postupem jste souhlasili při odeslání přihlášky zaškrtnutím políčka „Souhlasím se smluvními 

podmínkami“. 

V případě, že na webu aktuální informace nevidíte, stiskněte klávesu F5 nebo dejte „Aktualizovat – Načíst 

tuto stránku znovu“ a načte se Vám aktuální obsah webových stránek s nově vloženými informacemi. 

Doporučené oblečení a vybavení na tábor 

Vybavte své dítě na tábor potřebným oblečením a vybavením a to i v odpovídajícím počtu. Náš tábor trvá 7-

14 dnů. Není standard, že Vašim dětem budeme v průběhu tábora prát. To děláme jen ve výjimečných 

případech, kdy jsme oblečení ušpinili vlivem našeho programu. Spacák, karimatka, prostěradlo a povlak na 

polštář - povinné! 

Zakázané věci, které dětem na tábor nesbalíte! 

Náš pobyt je dětský tábor a proto si vyhrazujeme právo s ohledem na bezpečnost a připravený program 

zakázat následující: mobilní telefon, cennosti, zbraně (velké nože, airsoft vybavení po dohodě), 

pyrotechnika, cigarety, alkohol, drogy atd.. 

 


