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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, zá-

kladním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

 

1. Škola v přírodě se řídí zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 

258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 106/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úra-

zů dětí, žáků a studentů, vše v platném znění, školním řádem a dalšími směrnicemi školy. 

Školou v přírodě se rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo 

žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola. 

 

2. Vysílání žáků do školy v přírodě 

2. 1. Škola může na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů vyslat pouze dítě, které splňuje 

podmínky stanovené § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je 

zdravotně způsobilé k účasti na ní, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo 

průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní 

opatření (toto prohlášení odevzdávají rodiče při odjezdu, nesmí být starší více než jeden den), a 

podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní 

nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo zotavova-

cí akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost. Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytova-

tel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písem-

né prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající škole. 

 

2. 2 K zařazení nezletilého žáka do školy v přírodě je třeba písemný souhlas zákonných zástupců. 

Součástí jejich souhlasu je prohlášení o poučení, že do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, 
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jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit 

ostatní žáky.  

2. 3 Na školu v přírodě vyjíždějí zpravidla třídní kolektivy. Výjimku tvoří tematická soustředění, 

kterých se mohou účastnit žáci několika tříd a ročníků. 

2. 4 Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravi-

dla téhož ročníku. 

3. Organizace a řízení školy v přírodě 

3. 1 Ředitel školy písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením školy v přírodě. 

3. 2 Vedoucí školy v přírodě zajišťuje: 

a) Ubytování a stravování účastníků školy v přírodě na základě písemné smlouvy, kterou 

provozovatel potvrzuje zajištění požadavků stanovených právním předpisem (hygienické 

normy pro ubytování, stravování, výuku), 

b) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v pří-

rodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a prováděcím právním předpisem a kon-

trolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způ-

sobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona pova-

žuje fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo 

zdravotnického asistenta, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměře-

ním na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student studijní-

ho programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství po úspěšném 

ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis, 

c) účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené zákonem – zejména zdra-

votní způsobilost a pracovně právní vztah k vysílající škole,  

d) účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných při stravová-

ní, při převzetí posudků o zdravotní způsobilosti dětí a prohlášení od rodičů, při sestavo-

vání jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu 

konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způ-

sobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku, a které zdravotnické 

zařízení posudek vydalo, 

e) vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací 

akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě,  

f) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení rodičů, výpisů z posudků 

o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavova-

cí akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení školy v 

přírodě nebo zotavovací akce 

g) informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu 

školy v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí. 

h) instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o 

hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních one-

mocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové in-

struktáže dosud nezúčastnily. 

i) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dohled nebo zdravot-

ník musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Posudek o zdravotní způsobilosti předají 

fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických 

a zdravotnických pracovníků, vysílajícímu zařízení nebo škole nebo pořádající osobě. Fy-
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zické osoby činné při stravování musí splňovat předpoklady pro výkon činností epidemio-

logicky závažných, musí mít zdravotní průkaz. Orgány činné v oblasti BOZP doporučují, 

aby všechny osoby, které se účastní akce jako pedagogický dohled, měly zdravotní prů-

kaz. 

j) Sestavení upraveného učebního plánu školy v přírodě s přihlédnutím k místním podmín-

kám tak, aby souběžně s výchovou a výukou mohlo být dosaženo ozdravného účinku, 

plán výuky doplněný o rozpis režimu dne předloží nejpozději týden před odjezdem ředite-

li školy. Se schválenou akcí prokazatelně seznámí účastníky zejména s průběhem akce, 

bezpečností při akci i přepravě. 

k) Písemnou informaci rodičům o průběhu a podmínkách akce, zajistí od rodičů závaznou 

přihlášku, seznámí je se stornovacími podmínkami při pozdějším odhlášení účasti dítěte 

z akce.  

l) Dopravu sjedná u dopravce s ohledem na dále uvedené požadavky na přepravu, ověří 

           registraci dopravce na jejich internetových stránkách a u Živnostenského rejstříku,  

           vyžádá si reference, údaj o platné technické prohlídce autobusu a oprávnění řidiče. 

Přeprava autobusem 

Pro objednávku a zajištění přepravy autobusem platí: 

 

 Autobus musí být vybaven na všech sedačkách bezpečnostními pásy. 

 Účastníci jsou před jízdou prokazatelně poučeni o jejich používání. 

 Během jízdy doprovázející pedagogický pracovník kontroluje používání bezpečnostních pásů 

všemi účastníky. 

 U řidiče je uložen seznam účastníků akce, dětí i dospělých s nezbytnými kontakty na rodinné 

příslušníky, pro případ mimořádné události.  

 U řidiče se ověří, že k výkonu práce nastupuje po práci u jiného zaměstnavatele bez čerpání 

nezbytné bezpečnostní přestávky mezi jízdami. 

 Každá přepravovaná osoba má svoji sedačku.  

 Cestující i zavazadla jsou pojištěni. 

 Před zahájením jízdy je s řidičem dohodnut plán cesty, který zohledňuje pravidla řízení a 

odpočinku řidičů a také dětské fyziologické potřeby. Je dohodnuta trasa cesty (nejrychlejší, 

nebo nejkratší, nebo ekonomická). 

 

m) Dopravu žáků, podklady pro písemnou objednávku předává sekretářce školy.  

n) Personální obsazení - odborně i zdravotně způsobilý doprovod v takovém počtu, aby byla 

zajištěna výchova a výuka žáků, včetně žáků se zdravotním postižením, jejich bezpečnost 

a ochrana zdraví podle příslušných právních předpisů, dohled nad žáky 24 hodin denně - 

během výuky, odpoledních činností, noční služby. Zajistí od externích pracovníků pod-

klady pro uzavření dohod o pracích mimo pracovní poměr.  

o) Vybavení lékárničky (zákon č. 258/2000Sb., minimální vybavení viz vyhláška č. 

106/2001 Sb., o zotavovacích akcích) 

p) Rozpis služeb pedagogických pracovníků tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, pokud možno aby u zaměstnanců školy nevznikala přesčasová 

práce. Písemný rozpis odevzdá před odjezdem řediteli školy (formulář č. 4). Zvlášť sesta-

ví rozsah přesčasové práce, projedná jej s ředitelem školy a s pracovníky dohodne jejich 

požadavek na proplacení nebo poskytnutí náhradního volna. 

q) Vypracuje rozpočet školy v přírodě. 

r) Zajistí po dohodě s vedením školy vyplnění příkazů k pracovní cestě. 
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s) Zajistí ohlášení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice 

v místě konání akce) o konání akce - jeden měsíc před zahájením akce. škola, která vysílá 

děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna jeden měsíc před zahájením 

zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního 

území a zeměpisných souřadnic, počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, 

počet dětí zúčastněných v každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení, způ-

sob jejího zabezpečení pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků a jméno a pří-

jmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý 

běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni. 

t) Na akci organizuje, řídí a kontroluje práci a činnost všech dospělých osob, kontroluje do-

držování smlouvy s dodavatelem, jídelníček, režim dne. 

u) Vypracuje zprávu o této pracovní cestě. Spolu s hospodářkou školy zajistí vyúčtování 

školy v přírodě. Vrátí nespotřebované léky.  

v) Vedoucí školy v přírodě a všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni přihlížet k základ-

ním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťují bezpečnost a 

ochranu zdraví účastníků a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví. Každý pracovník je ve smyslu evropského nařízení ke GDPR povinen za-

chovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků, citlivé 

osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů, shromažďovat pouze 

nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístu-

pem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vy-

řazovat a dál nezpracovávat. 

 

 

4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

4.1. Vyučování je rozvrženo do pěti dnů v týdnu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací 

hodiny lze dělit a spojovat při zachování vhodných hygienických a fyziologických podmínek 

přiměřených věku účastníků. Do výuky jsou zařazovány organizační formy výuky využívající 

místní podmínky a možnosti sportovního, vlastivědného, přírodovědného apod. charakteru. 
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přílohy: 

F1 písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do školy v přírodě 

F2 prohlášení zákonných zástupců dítěte 

F3 smlouva s provozovatelem zařízení o zajištění školy v přírodě 

F4 učební plán školy v přírodě 

F5 režim dne školy v přírodě 

F6 zpráva o průběhu školy v přírodě 

F7 oznámení hygienické stanici v místě konání školy v přírodě 

F8 instruktáž pracovníků činných na akci 

F9 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

F10 Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě 

F11 Posudek o zdravotní způsobilosti pracovníka k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Mikoška 

ředitel školy 
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F1 písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do školy v přírodě 

 

Přihláška dítěte do školy v přírodě 

Přihlašuji mého syna (dceru) _______________________________do školy v přírodě v 

________________________, termín _______. 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné 

číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

v platném znění. Účastnický poplatek zaplatím do týdne po podání přihlášky na účet školy.  Při 

odhlášení dítěte z účasti na škole v přírodě uhradím případné storno poplatky a výdaje, které 

vzniknou škole v souvislosti se zrušením přihlášky. V případě zvláštních okolností, zejména 

onemocnění mého dítěte zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným 

termínem společného návratu. Telefonní čísla rodičů v době konání akce: 

Jsem si vědom (a) toho, že do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by 

mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné 

prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem. 

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:  (astma, 

alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,...). 

Při odjezdu do školy v přírodě odevzdám očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvr-

zení o bezinfekčnosti, léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob 

užívání). 

Ve Zlíně dne  ______ 

podpis zákonného zástupce žáka __________ 

podpis zákonného zástupce žáka __________ 
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F2 prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

Prohlašuji, že mé dítě  ______________________________nar.__________________________ 

je způsobilé zúčastnit se školy v přírodě v _____________ od_________do_________________ 

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném 

znění, že nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalen-

dářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou 

infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření, 

podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní 

nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

V ______ dne ________ 

        __________________________ 

        podpis zákonných zástupců dítěte  
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F3 smlouva s provozovatelem zařízení o zajištění školy v přírodě 

Základní škola  ________________________ dále jen odběratel, tel.  ________________ 

DIČ  _____________________, bankovní spojení ________________________________ 

zastoupená _______________________________________________________________ 

a 

dodavatel _______________________________adresa ____________________________ 

tel _________, fax _________IČO _______________, bankovní spojení ______________ 

zastoupený (jméno, funkce) __________________________________________________ 

uzavírají spolu tuto 

Smlouvu 

 

1.Dodavatel zajistí ubytování a stravování v objektu ____________________ 

 v termínu od _________ do__________ 

                                                                      

Cenová kalku-

lace 

žáků na osobu a 

den 

dospělých na osobu a 

den 

Celkem 

Ubytování  Kč  Kč  

Stravování  Kč  Kč  

Náklady na ubytování a stravování budou účtovány podle skutečného počtu žáků a pedagogické-

ho doprovodu, nahlášeného po příjezdu. 

 

3. Pobyt školy v objektu: 

 den hodina strava začíná (končí) jídlem 

nástup    

ukončení    

 

4. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a stravo-

vacího zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky v souladu s vyhláškou č. 

106/2001Sb, dále splňuje nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Dodavatel dále pro-

hlašuje, že používaná voda je z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pokud je voda získávána 

z jiného zdroje, dodavatel jako přílohu této smlouvy doloží protokol o kráceném rozboru jakosti 

pitné vody dle ustanovení §8 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a stanovisko 

hygienického orgánu, že voda je pitná (nejméně jeden měsíc před konáním akce). 

Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky, 

zejména dostatek výukových místností.   Pobyt školy v přírodě nebude narušen ubytovacími nebo 

restauračními službami pro cizí osoby. Pro ubytování zdravotníka bude zdarma vyčleněn zvláštní 

pokoj, který bude zároveň ošetřovnou a další pokoj jako izolace pro nemocné.    

 

5. Nejbližší lékařskou péči poskytuje _______________________(doplní dodavatel), adresa, 

telefon.   
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6. Stravování účastníků školy v přírodě zajistí dodavatel v souladu se zvláštními nároky na výži-

vu dětí (svačiny, dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pitný režim..), a po dohodě s ve-

dením   školy v přírodě, se kterým předem sestaví jídelníček. 

7. Dodavatel umožní pověřeným pracovníkům objednatele možnost kontroly zařízení objektu, 

které souvisejí s poskytovanými službami, zejména s přípravou a výdejem stravy. 

 

8. Dodavatel dále zajistí: 

 (autobus, autobus zdarma, exkurze, balíčky na cestu,...) 

 

9. Úhrada pobytu bude provedena bezhotovostně, záloha ve výši _________Kč  bude zaplacena 

do termínu __________, zbytek bude proplacen do 14 dnů po  doručení faktury škole. Případné 

sankce a penále při prodlení s úhradou se nesjednávají. 

 

  dodavatel       objednatel 
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F4 učební plán školy v přírodě 

 

ZŠ  

  UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY V PŘÍRODĚ V __________________ 

 

Školní rok: 

Třída: 

 

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE VEČER 
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F5 režim dne školy v přírodě 

ZŠ  

                           REŽIM DNE ŠKOLY V PŘÍRODĚ V ____________________ 

Školní rok:                                             Třída: 

 Rozpis služeb pedagogických pracovníků 

v jednotlivých dnech školy v přírodě (do-

plň datum) 

         

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

noc          
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F6 Zpráva o průběhu školy v přírodě 

   Zpráva o průběhu školy v přírodě 

  Školní rok 

  Třída: 

  Počet žáků: 

  Pedagogové školy (jmenovitě): 

  Externí zaměstnanci (funkce): 

   

  Vyúčtování akce: 

   Doprava: 

   Ubytování: 

   Strava: 

   Plat doprovázejících osob: 

   Různé: 

   Výdaje celkem: 

   

   Příjmy 

   - od rodičů 

   - od jiné zdroje 

    Příjmy celkem 

 

  S rozdílem bylo naloženo: 

  S vyúčtováním byli rodiče seznámeni dne: 

   

Hodnocení akce (úroveň ubytování, úroveň stravy, vhodnost objektu pro pořádání akce, zda byly 

nutné dodatečné výlohy, doporučení pro další období, cenové relace, nemocnost účastníků, před-

nášky, besedy, akce pro žáky, atd.) 
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F7 oznámení hygienické stanici v místě konání školy v přírodě 

Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace 

Ve Zlíně dne  ______ 

 Č.j.:     

Oznámení hygienické stanici v místě konání školy v přírodě 

 

Krajská hygienická stanice: 

 

 

Oznamujeme Vám podle ustanovení § 8, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, že naše škola pořádá školu v přírodě: 

 

1. Adresa objektu: 

 

2. Termín: 

 

3. Počet žáků/třída: 

 

4. Zabezpečení akce pitnou vodou a stravování účastníků je zajištěno dodavatelem, se kterým 

byla uzavřena smlouva zahrnující ubytování a stravování: 

a) název firmy: 

 

b) adresa: 

 

c) jméno odpovědného pracovníka: 

 

d) telefon: 

 

 

5. Pedagogický pracovník školy pověřený vedením školy v přírodě (jméno, mobilní telefon): 

 

 

(běžné razítko) 

 

 

(podpis) 

 

 

titul, jméno, příjmení 

ředitel školy  
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F8 instruktáž pracovníků činných na akci 

  

Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace 

Ve Zlíně dne  ______ 

 Č.j.:  

 

 

Instruktáž pracovníků činných na akci , § 11, odst 2) zákona č. 258/2000 Sb. 

 

 

Fyzické osoby činné na škole v přírodě/ LVK  

 

v místě (adresa): 

 

termín:  

 

byly instruovány o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření in-

fekčních onemocnění a jiných poškození zdraví, a poskytování první pomoci ve smyslu ustano-

vení §11, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

 

Dále byly seznámeny s právními předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném 

znění 

Směrnice školy ke škole v přírodě a školní řád 

 

 

Datum instruktáže: 

 

 

Podpisy účastníků instruktáže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktáž provedl (podpis) 

 

 

 

 

 



Základní škola  Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace 

Organizační řád školy-součást:15. Škola v přírodě- platnost od 1.9.2020                                                                                                                      

strana 15 z počtu 18 

 

F9 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě              

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: 

 

IČO: 

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: 

 

Datum narození posuzovaného dítěte: 

 

 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítě-

te: 

 

 

2. Účel vydání posudku 

 

 

 

 

 

3. Posudkový závěr 

 

 

A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci 

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: 
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*) nehodící se škrtněte 

**) Byli-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 specific-

kých zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 

10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, kte-

rý 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, případně jména, a příjmení oprávněné osoby: 

 

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzná dítě-

te): 

 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 

 

 

podpis oprávněné osoby 

 

Datum vydání posudku    Jméno, příjmení a podpis lékaře 

razítko poskytovatele zdravotních služeb  
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F10 Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě 

 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě 

I.Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis) 

 

- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)  

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiematika)  

- přípravky k užití při průjmu 

- přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia) 

- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)  

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)  

- mast nebo gel na poštípání hmyzem (lokální antihistamika)  

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran  

- inertní mast nebo vazelína 

 

   

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál  

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry  

- náplast na cívce, různé rozměry  

- rychloobvaz na rány, různé rozměry  

- obinadlo elastické, různé rozměry  

- obvaz sterilní, různé rozměry  

- obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 

- šátek trojcípý  

- vata obvazová a buničitá  

- teploměr lékařský  

- rouška resuscitační  

- pinzeta anatomická  

- pinzeta chirurgická rovná  

- lékařské rukavice pryžové  

- rouška PVC 45 x 55 cm  

 

 

   

III.Různé  

- nůžky  

- zavírací špendlíky, různé velikosti  

- záznamník s tužkou  

- svítilna/baterka, včetně zdroje“.  
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F11 Posudek o zdravotní způsobilosti pracovníka k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

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

(§9, odst. 1. zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)           Evidenční číslo posudku: 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKA K ÚČASTI NA 

ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

1. Identifikační údaje 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

 

IČO: 

Jméno a příjmení posuzovaného: 

Datum narození posuzovaného: 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného: 

 

2. Účel vydání posudku 

 

3. Posudkový závěr 

A) Posuzovaný pracovník k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci                                             

a) je zdravotně způsobilý*)  

b) není zdravotně způsobilý*)  

c) je zdravotně způsobilý s omezením*)**):   

B) Posuzovaný pracovník                                                                                                                          

a) se podrobil 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)……………………………………………..        Po-

známka:*) nehodící se škrtněte**) Byli-li zjištěno, že posuzovaný pracovník je zdravotně způso-

bilý 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 specific-

kých zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 

10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, kte-

rý 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. 

 

     

Datum vydání posudku                                          Jméno, příjmení a podpis lékaře 

razítko poskytovatele zdravotních služeb  

   

 


