
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě dle novely
vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,

nově pod č. 422/2013 Sb.

Evidenččníí ččííslo posudku:……………………………. 
1. Identifikační údaje
Náízev poskytovátele zdrávotničkyíčh sluzčeb vydáívájííčíího posudek:

Adresá síídlá nebo míístá podnikáíníí poskytovátele:

IČČO: 

Jmeíno, poprčíípádeč  jmeíná á prčííjmeníí posuzováneího dííteč te:

Dátum nározeníí posuzováneího dííteč te:
Adresá míístá trváleího pobytu nebo jineího bydlisčteč  ná uí zemíí ČČeskeí  republiky posuzováneího dííteč te: 

2. Účel vydání posudku 

Letníí táíbor 

3. Posudkový závěr 
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 
á) je zdrávotneč  zpuů sobileí*) 
b) neníí zdrávotneč  zpuů sobileí*) 
č) je zdrávotneč  zpuů sobileí  zá podmíínky (s omezeníím)*)**).................... 

B) Posuzované dítě: 
á) se podrobilo stánovenyím právidelnyím oččkováíníím ANO - NE 
b) je proti náíkáze imunníí (typ/druh) 
č) máí  trválou kontráindikáči proti oččkováíníí (typ/druh) 
d) je álergičkeí  ná 
e) dlouhodobeč  uzč ííváí  leíky (typ/druh, dáívká)

Poznáímká: 
*) Nehodííčíí se sčkrtneč te 
**) Bylo-li zjisčtečno, zče posuzováneí  dííteč  je zdrávotneč  zpuů sobileí  s omezeníím, uvede se omezeníí podminč ujííčíí zdrávotníí 
stáv zpuů sobilosti k uí ččásti ná zotávováčíí ákči á sčkole v prčíírodeč . 

4. Poučení 
Proti bodu 3. ččáí sti A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 záíkoná čč. 373/2011 Sb., o spečifičkyíčh zdrávotnííčh 
sluzčbáí čh, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů , podát náívrh ná jeho prčezkoumáíníí do 10 práčovnííčh dnuů  ode dne jeho 
prokázátelneího prčedáíníí poskytovátelem zdrávotničkyíčh sluzčeb, kteryí  posudek vydál. Náívrh ná prčezkoumáíníí 
leíkárčskeího posudku nemáí  odkládnyí  uí ččinek, jestlizče z jeho záíveč ru vyplyíváí , zče posuzovánáí  osobá je pro uí ččel, pro neč jzč  
bylá posuzováíná, zdrávotneč  nezpuů sobiláí  nebo zdrávotneč  zpuů sobiláí  s podmíínkou. 

5. Oprávněná osoba 
Jmeíno, poprčíípádeč  jmeíná á prčííjmeníí opráívnečneí  osoby: 
Vztáh k posuzováneímu dííteč ti (záíkonnyí  záí stupče, opátrovníík, peč stoun, poprč. dálsč íí prčííbuznyí  dííteč te): 
Opráívnečnáí  osobá prčevzálá posudek do vlástnííčh rukou dne: 

                                                                                           _____________________________________________
                                                                                                  Podpis opráívnečneí  osoby 

datum vydání posudku:

         ____________________________________________________
podpis, příjmení a podpis lékaře 

razítko poskytovatele
zdravotnických služeb

Z druhé strany prosíme nalepte kopii kartičky pojišťovny!


