
Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte 
k účasti na škole v přírodě, kurzu plavání, dětském táboře, sportovně-rekreační 

akci apod. 

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

Datum narození: ………………………………….. Zdravotní pojišťovna: ………………….…..................... 

Adresa místa trvalého pobytu: ………………………………………….…........................................................ 

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

Posuzované dítě:  

-  je zdravotně způsobilé 

-  není zdravotně způsobilé 

-  je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením): ..………………………………………………… 

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

 

Potvrzujeme, že dítě: 

-  se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním*:    ANO – NE  

-  je proti nákaze imunní (typ/druh): …………………………………………………………………………… 

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

- je alergické na: …………………………………………………………………………………………………………. 

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

- dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávkování): ….………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jiná důležitá sdělení lékaře: ….……………………………………………...……………………………………… 

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

Potvrzení je platné 2 roky od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této 

doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Datum vydání posudku: ……………………………………….     

 

Razítko a podpis lékaře 

*) Nehodící se škrtněte. 



Nástupní list dítěte + potvrzení o bezinfekčnosti 
(musí být vyplněn v den odjezdu na tábor a odevzdán při nástupu na tábor spolu s potvrzením o 

Zdravotní způsobilosti dítěte a průkazem zdravotní pojišťovny) – vyplňují rodiče. 

 
Údaje o dítěti  
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………….  rod. číslo ………………… 
 
Bydliště…………………………………………………............................................................................................      
Zdravotní pojišťovna………………………………………………………………………………………………...  
 
Údaje o rodičích  
Jméno matky dítěte ……………………………...……….………………………..   telefon ……………………… 
 
Jméno otce dítěte ………………………………...………………………………...    telefon ..…………….……… 
 
Adresa pobytu rodičů v době konání tábora ………………………………………………...........................  

 
Prohlášení zákonných zástupců dítěte  
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti změnu režimu, dítě nejeví 
známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel, vši apod.) a okresní hygienik ani ošetřující 
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou 
týdnech do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  
Dítě je schopno účastnit se tábora. Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, 
kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.  
 
Upozornění  
Dítě, za které nebude tábor v den nástupu uhrazen, nebude na tábor přijato. Stejně tak dítě jevící 
známky onemocnění. Dále jsem vzal/a na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře nejsou   
z výchovných, hygienických a zdravotních důvodů povoleny!  
Byli jsme seznámeni s informacemi pro rodiče, které se týkaly táboru, konaného  
ve dnech 23. 2. do 28. 2. 2020. 

 
Souhlasím s výše uvedeným upozorněním.  
 
V …………………………   dne……………................... . 
  

 
 
Podpis zákonného zástupce  

 
 

                                    Zde nalepte kopii průkazky  
                                    zdravotní pojišťovny dítěte  
                                         (originál průkazky na LT nedávejte).    
 
 
 

 



Souhlas s podáváním léků na táboře 
 

Název tábora: …………………………………………………………………………………………………………… 
Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Souhlasím s tím, že mému dítěti budou v případě potřeby podávány níže uvedené 

léky a uvedená desinfekce. 
 

V případě podávání jiných základních léků místo námi uvedenými, zapište do tabulky 
název léku do příslušné kategorie  a odevzdejte patřičné léky při odjezdu zdravotníkovi 

tábora (zabalené v sáčku se jménem dítěte). 
 

Druh léčiva Námi podávaný 
lék 

Vlastní lék 

Lék proti bolestem hlavy, zubů, kloubů 
(analgetika) 

Ibalgin 
Brufen 

 

Lék ke snížení zvýšené teploty 
(antipyretika) 

Paralen 
Panadol 

 

Tablety proti nevolnosti při jízdě 
dopravním prostředkem (antiemetika) 

Kinedryl  

Lék proti zažívacím potížím, živočišné uhlí Endiaron 
Carbosorb 

 

Nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích 
cest (otorinolaryngologika) 

Nasivin  

Lék proti kašli (antitusika, expektorancia) Bromhexin 
Stoptussin 

 

Dezinfekce dutiny ústní bolest hltanu 
(stomatologika) 

Stopangin 
Tantum Verde 

 

Mast nebo sprej urychlující hojení Bepanthen 
Panthenol 

 

Oční kapky, oční mast nebo výplach 
(oftalmologika) 

Opthalmo - septonex  

Mast nebo gel při poštípání hmyzem 
(lokální antihistaminika) 

Fenistil gel  

Tablety při systémové alergické reakci 
(celková antihistaminika) 

Dithiaden 
Zyrtec 

 

 
Dezinfekce kůže a povrchových ran 

Betadine 
Jodisol 

Septonex 
Novikov 

 

 
Léky bude podávat osoba s kvalifikací Zdravotník zotavovacích akcí nebo v případě nouze, 

nepřítomnosti apod. jiná pověřená dospělá osoba. 

Beru na vědomí, že podávání jiných léků bude se mnou telefonicky konzultováno. 

Jména zákonných zástupců: …………………………………………………………………………………………………….. 

Kontakt na zákonné zástupce: ………………………………………………………………………………………………… 

V ………………………………. dne …………………………….. .  

         Podpis zákonného zástupce 


