
Písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte 

ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění 

 

Já, níže podepsaný/á .............................................................. (jméno a příjmení zákonného zástupce), 

datum nar.: ....................................... 

jako zákonný zástupce dítěte .......…….................................... (jméno a příjmení dítěte),  

datum nar.: ....................................... 

prohlašuji,  

a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění 
(například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o 
příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu 
atd. 

 
b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s 

osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému 
příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. 

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

Charakter provozu hromadné akce vyžaduje rovněž, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné 

závažné skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost (např. alergie, trvalé 

užívání léků apod.) Léky s návodem užívání a zdravotní průkaz pojištěnce dejte dětem s sebou. 

Alergie: 

 

Trvalé užívání léků: 

 

Kontakt na rodiče: 

 

Pojištěno u zdravotní pojišťovny (č.): ……….. 

(každé dítě musí mít kartu pojištěnce, ideálně papírovou kopii)  

 

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

        podpis zákonného zástupce dítěte 

 

* datum ne starší, než jeden den před odjezdem dítěte na školu v přírodě nebo zotavovací akci 

  



Písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte 

o odpovědnosti, chování a bezpečnosti v průběhu (název události) 

…………………………………………………………………v termínu ………………………………………….. 

 

Já, níže podepsaný/á .............................................................. (jméno a příjmení zákonného zástupce), 

datum nar.: ....................................... 

jako zákonný zástupce dítěte .......…….................................... (jméno a příjmení dítěte),  

datum nar.: ....................................... 

prohlašuji,  

a) že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě nevhodným zacházením v době 

konání události na zdraví či majetku dalších osob. V případě vzniku újmy na zdraví či majetku se 

zavazuji tuto škodu uhradit. 

 

b) že jsem své dítě poučil o vhodném chování a bezpečnosti v době konání události. Účastníci jsou 

povinni dodržovat řád a denní program, respektovat a řídit se pokyny Hlavního Instruktora, 

ostatních Instruktorů a osob smluvně spojených s organizací a zajištěním akce. Z projevů 

nekázně budou vyvozeny důsledky.  

 

c) že v případě nemoci, úrazu nebo závažného porušení řádu odvezu své dítě z akce domů na 

vlastní náklady. 

 

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

        podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 


