
  
 

SOUHLAS S ÚČASTÍ ŽÁKA NA ŠKOLNÍ AKCI – ZDRAVOTNÍ DEKLARACE 

Jméno:   Datum narození:  

Škola:   ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice       Třída:  

Akce:    Lyžařský výcvikový kurz  Od-do: 2. 2. – 7. 2. 2020 
 

  

Souhlasím, že se můj syn / má dcera se může zúčastnit školní akce.  

Souhlasím s dopravou mého dítěte na školní zájezd a zpět veřejnou / smluvní dopravou. Jsem si vědom/a a 

souhlasím, že v průběhu akce mohou žáci dostat rozchod a osobní volno, během kterého nejsou pod přímým 

dohledem pedagoga. Souhlasím také, že v souvislosti s účastí mého dítěte na školním zájezdu mohou být 

organizátorem evidovány jeho osobní údaje.  

V případě onemocnění či úrazu mého dítěte, které bude zamezovat jeho další účasti na školním zájezdu, se 

zavazuji zajistit odvoz mého syna / dcery na vlastní náklady. Tato skutečnost se může vztahovat i na 

případné vyloučení žáka z kurzu z důvodu porušování školního řádu.  

Zdravotní omezení či specifika:   

 

 
 

Alergie:    ANO / NE    (nehodící se škrtněte) 
  Na co:    Projev:  

Obvyklá léčba:  Vlastní léky:  

Trvalé užívání léků:   ANO / NE    (nehodící se škrtněte) 

Na jaké obtíže:  Název léku:  

Dávkování:  Léky:         u sebe / předány při odjezdu       

 

Jiná specifika:  

 

 

 

 

Zdravotní pojišťovna:     

Telefonické spojení na rodiče:   
 

Potvrzení o bezinfekčnosti 

Potvrzuji, že můj syn / má dcera nemá lékařem nařízenou karanténu, změnu režimu nebo zvýšený lékařský 

dozor, není infekčně nemocný/á a nejeví známky jiného akutního onemocnění (průjem, teplota atd.). Není mi 

též známo, že by v průběhu posledních 14 dnů přišel/přišla do styku s osobou, která je infekčně nemocná, má 

lékařem nařízenou karanténu nebo je u ní podezření na výskyt infekčního onemocnění 

V    Dne:   2. 2. 2020 Podpis:   

 
(datum ne starší než jeden den před odjezdem) 

 
(rodič / zákonný zástupce) 



  
 

 

Souhlas s poskytnutím zdravotní služby 

V případě úrazu či akutního onemocnění souhlasím v souladu se zákonem o zdravotních službách 

č. 372/2011Sb., v současném znění, s poskytnutím lékařského ošetření mému synovi / mé dceři 

_______________________, datum narození _________, v průběhu konání školní akce v termínu  

2. 2. – 7. 2. 2020.  

 

V případě, že úraz či onemocnění vyžaduje lékařské ošetření, ale nikoli akutního rázu, nevyžaduje tedy odvoz 

rychlou záchrannou službou, souhlasím s odvozem mého syna / dcery do lékařského zařízení doprovodným 

vozidlem organizátora.  

 

V případě teploty nad 38°C smí zdravotník kombinovat paralen/nurofen bez omezení. 

Pozn.: 

 

 

 

 

V    Dne:   2. 2. 2020 Podpis:   

 
(datum ne starší než jeden den před odjezdem) 

 
(rodič / zákonný zástupce) 

 

 


