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Prohlášení zákonného zástupce žáka

Jméno a příjmení dítěte: __________________________________ Datum narození: _________________

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ______________________

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte

Na základě § 9, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, prohlašuji, že okresní hygienik nebo
ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, jmenovaný/á nejeví známky akutního onemocnění a nebylo mu/jí
nařízeno karanténní opatření. Není mi též známo, že by jmenovaný/á přišel/la během posledních 14 kalendářních dnů
do styku s osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo s fyzickou
osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Jmenovaný/á je schopen/na se zúčastnit
lyžařského a snowboardového kurzu v plném rozsahu a bez omezení.
Prohlašuji, že případná drobná zdravotní omezení plně uvedu na tento tiskopis a seznámím s nimi zdravotníka kurzu.
Současně uvedu všechny pravidelně užívané léky – podrobně popíši postup aplikace léku, vše prodiskutuji se
zdravotníkem. Dávkování léku bude plně pod kontrolou zdravotníka (léky budou označeny jménem dítěte, na krabičce
bude uvedeno dávkování). Dítě nebude vybaveno žádnými léky bez vědomí zdravotníka.

Souhlasím s provedením PCR testu v průběhu LV (platí pouze pro žáky bez O-N)

Zdravotní problémy dítěte:

Pravidelně užívané léky a jejich aplikace:

Žádám o následující omezení v jídelníčku ze zdravotních důvodů:

Jiná sdělení vedoucímu akce nebo zdravotníkovi:

Prohlášení o zabezpečení případného odjezdu dítěte
V případě pozitivního výsledku antigenního testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu
zajistím v nejbližším možném termínu dopravu jmenovaného/ou domů na vlastní náklady. V případě nenadálých
událostí (onemocnění, úraz) uděluji plnou moc k prvotnímu ošetření dítěte, stejně tak i následnému vyšetření či
ošetření u odborného lékaře. Zároveň prohlašuji, že v případě onemocnění (úrazu) nebo závažného porušení řádu
akce, které by vedlo k vyloučení, převezmu jmenovaného/ou v místě konání akce a zajistím dopravu domů na vlastní
náklady ještě před stanoveným termínem společného návratu.

Odchod dítěte po příjezdu z lyžařského a snowboardového kurzu
Kurz končí v okamžiku příjezdu k budově školy. Následný odchod dítěte je plně v kompetenci zákonného zástupce
žáka.  V případě vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodičem, uveďte jméno osoby a kontaktní telefon:

Jméno a příjmení: ____________________________________ Mobil: ____________________________

Dle nařízení školního řádu je používání mobilních telefonů a další elektroniky v průběhu školního vyučování
zakázáno. Na lyžařském a snowboardovém kurzu bude pevně stanovený režim pro používání mobilních telefonů a
elektroniky. S režimem je zákonný zástupce žáka předem seznámen.

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

V Hradci Králové, dne 2. 1. 2022(Prohlášení nesmí být starší 24 hodin od nástupu na akci!!!) Podpis zákonného zástupce:

www.zssvobodnedvory.cz, reditelna@zssvobodnedvory.cz, IČ: 70886075
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