Potvrzení o zdravotní zp sobilosti dít te k ú asti na zotavovací akci a škole v p írod
(§9, odst. 1. zákona . 258/200 Sb. o ochran ve ejného zdraví)
Jméno, pop ípad jména a p íjmení posuzovaného dít te
…………………………………………………………………………………………………..……………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………..……………………
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………
ást A) Posuzované dít k ú asti na škole v p írod nebo zotavovací akci
je zdravotn zp sobilé *)
není zdravotn zp sobilé *)
je zdravotn zp sobilé za podmínky (s omezením) *)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Posudek je platný 12 m síc od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v pr b hu této doby nedošlo ke
zm n zdravotní zp sobilosti.
ást B) Potvrzení o tom, že dít
se podrobilo stanoveným pravidelným o kováním

ANO - NE

je proti nákaze imunní (typ/druh) ……………………………………………………………………………………
má trvalou kontraindikaci proti o kování (typ/druh) …………………………………………..……………………
je alergické na ……………………………………………………………………………………………………….
dlouhodob užívá léky (typ/druh, dávka): …………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum vydání posudku: ………………………………

podpis, jmenovka léka e
razítko zdrav. za ízení

Pou ení:
Proti ásti A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení §77 odst. 2 zákona . 20/1996 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve
zn ní pozd jších p edpis , návrh na jeho p ezkoumání do 15 dn ode dne, kdy se oprávn né osoby dozv d ly o jeho obsahu.
Návrh se podává písemn vedoucímu zdravotnického za ízení (pop . léka i provozujícímu zdravotnické za ízení vlastním
jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického za ízení (pop . léka provozující zdravotnické za ízení
vlastním jménem) návrhu nevyhoví, p edloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Jméno, pop ípad jména a p íjmení oprávn né osoby
………………………………………………………………………………………………………………………
Vztah k dít ti: ………………………………………………………………………………………………………
Oprávn ná osoba p evzala posudek do vlastních rukou dne: ………………………………………………………
Podpis oprávn né osoby: ………………………………………………
Posudek byl oprávn né osob do vlastních rukou doru en dne ………………………………
(stvrzuje se p iloženou „doru enkou“) ____________________________

