
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
 K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

Evidenční číslo posudku: 

1. Identifikační údaje 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele, IČ: 
(razítko lékaře) 

 

 

 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: 

 

Datum narození: 

 

Adresa trvalého pobytu: 

 

2. Účel vydání posudku 

LETNÍ  DĚTSKÝ  TÁBOR 

3. Posudkový závěr  

A)    Posuzované dítě k účasti na letním dětském táboře 

 a)   je zdravotně způsobilé*) 

 b)   není zdravotně způsobilé*) 

 c)   je zdravotně způsobilé s omezením*) **)   …………………………………….……………………..…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

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

 

 

B)   Posuzované 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): 

Poznámka: 
  *) Nehodící se škrtněte. 
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující 
zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 

4. Poučení   

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 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, který 
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. 

5. Oprávněná osoba 

Jméno a příjmení oprávněné osoby: 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzný dítěte): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..Oprá
vněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne………………………………………………………………                         
                                                                                                                                     

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

 
 

…………………………….……………                                          …………….……………………..……………………… 
       Datum vydání posudku                                           Jméno, příjmení a podpis dětského lékaře  
                                                                                              razítko poskytovatele zdravotních služeb. 



 
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 

………………………………………………………(jméno a příjmení dítěte) změnu 
režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění, (především průjem, 
teplota, apod.), nejeví známky infekce COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, 
dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd) a orgán ochrany veřejného 
zdraví ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Není mi též známo, že v posledních 14 dnech před odjezdem na tábor přišlo 
dítě do styku s osobou/osobami nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy, a že dítěti ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním 
ve společností domácnosti není nařízeno karanténní opatření. Současně 
prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před nástupem na tábor 
zkontrolován pečlivě vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost dětské vši 
ani živých či mrtvých hnid – pokud bude zjištěna přítomnost těchto parazitů 
zdravotníkem po příjezdu na tábor, vyhrazuje si provozovatel právo 
nepřijmout dítě k táborovému pobytu do účinného odstranění pedikulózy 
(doloženého potvrzením od lékaře) a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv 
finančních nároků ze strany objednavatele pobytu.  

Prohlašuji, že dítě je schopno zúčastnit se uvedeného typu tábora ve 
stanoveném termínu.  

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit 
zdraví ostatních účastníků tábora. Jsem si vědom právních následků 
nepravdivého prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby. 

V .….………………….……….…… dne……………..………………………………… 

……………………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce dítěte 

(datum a podpis v den nástupu dítěte na tábor) 

 

Přihláška na tábor  
 Tuto celou druhou část odevzdejte při nástupu. 

 
Druhá část přihlášky obsahuje formuláře nezbytné pro pobyt dítěte na táboře.  

Odevzdávají se vyplněné a podepsané v den nástupu na tábor. 

 KARTIČKA POJIŠTĚNCE 
při nástupu na turnus si od vás převezmeme kartičku zdravotní 
pojišťovny dítěte (může být i kopie) 
 

 POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE  
formulář je nezbytný pro pobyt dítěte na táboře, bez lékařem 
potvrzeného posudku nebude dítě na turnus přijato. Vyřiďte si jej 
v dostatečném předstihu (i lékaři mívají dovolenou).   
Na formuláři nesmí chybět razítko a podpis dětského pediatra. 
Formulář je pouze vzorem, lékař Vám může vystavit potvrzení na vlastní 
tiskopis 
 

 POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
bez podepsaného prohlášení nebude dítě přijato na táborový turnus  
(den podpisu = den nástupu na táborový turnus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Doporučený seznam věcí na letní dětský tábor:  
  
Na výlety malý batůžek a plastovou láhev  
Pitný režim: nerozbitný plastový/smaltovaný hrnek  
Hygiena: kartáček, pasta, šampon, mýdlo, ručník, osuška, hřeben, opalovací 
krém, toaletní papír, kapesníky, plátěný pytlík na špinavé prádlo  
1x pláštěnka nebo nepromokavá bunda 
1x gumáky či opravdu nepromokavé boty  
2x pevné šněrovací boty  
1x větrovka a teplejší bunda na večer  
3x teplý svetr nebo mikina  
2x tričko s dlouhým rukávem, košile  
4x kalhoty s dlouhými nohavicemi (tepláky, maskáče, šusťáky)  
1x kšiltovka či jiná pokrývka hlavy (ne slaměná), sluneční brýle  
7x tričko s krátkým rukávem  
3x kraťasy  
1x tenisky, sandále  
Osobní prádlo spodní prádlo v dostatečném množství na táborový turnus  
tenké ponožky v dostatečném množství   
2x hrubé, teplé ponožky (na večer či na spaní)  
1x plavky  
1x oblečení na spaní  
Ke hrám a programu sešit nebo blok na psaní, pastelky, fixy, tužky  
bílé tričko – na tvorbu kostýmů  
funkční baterka a náhradní baterie  
Oblečení sbalte raději vždy náhradní, je třeba počítat s chladným, deštivým i 
teplým slunečným počasím. Hrajeme hry venku, na louce a v lese – oblečení se 
tak může zašpinit, málokdy i roztrhnout.  
Děti také ocení pěknější oblečení na výlet do města či na táborovou diskotéku.  
Drobná elektronika (notebook, DVD přehrávače, MP3,…), drahé šperky, a 
nakonec i mobilní telefon. To všechno jsou věci, bez kterých se děti rozhodně 
obejdou. Za poškození nebo ztrátu provozovatel neručí.  
Nezapomínejte, že děti jedou na tábor, do přírody. Nechejte je užít si těch pár 
dní, co budou pryč z města.  
Těšíme se na vás  
Tábor „U Kateřiny“ ve Štramberku  
Támovice 408, 742 66 Štramberk  
ukateriny@kempstramberk.cz, tel. 604 274 669  

www.kempstramberk.cz 


