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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

 

Jméno a příjmení dítěte   ……………………………………………….….…… 

Datum narození    …………………………………………….…...…….. 

Adresa místa trvalého pobytu  …………………………………………………………………… 

 

Část A) 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 12 měsíců od data 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 pravidelným očkováním   ANO – NE *) 

b)   je proti nákaze imunní (typ/druh) …………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 

d) je alergické na ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………....................... 

 

 

 

…………………………      ………………………….. 

Datum vydání posudku      podpis, jmenovka lékaře 

         razítko zdrav. zařízení 

 

Poučení: Proti č á sti A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zá koná č . 373/2011 Sb., o spečifičký čh zdrávotní čh sluz bá čh, 
ve zne ní  pozde js í čh pr edpisu , podát ná vrh ná jeho pr ezkoumá ní  do 10 práčovní čh dnu  ode dne jeho prokázátelne ho pr edá ní  
poskýtovátelem zdrávotničký čh sluz eb, který  posudek výdál.  Ná vrh ná pr ezkoumá ní  le kár ske ho posudku nemá  odkládný  
u č inek, jestliz e z jeho zá ve ru výplý vá , z e posuzováná  osobá je pro u č el, pro ne jz  býlá posuzová ná, zdrávotne  nezpu sobilá  nebo 
zdrávotne  zpu sobilá  s podmí nkou. 
 

 
 

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

Vztah k dítěti (zá konný  zá stupče, opátrovní k, pe stoun, popr . dáls í  pr í buzný  dí te te): 

…………………………………………………………… 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ……………. 

 

         …………………………. 

Podpis oprávněné osoby 

 

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne …………………………. 

(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“)___________________________________________ 

 

*) nehodící se škrtněte 

 


