
Prohlášení rodičů 

 

Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte 

……………………………………………………….nar.:……………………………….., 

bytem……………………………………………………………………………………...., 

je zdravotně způsobilé zúčastnit se letního tábora v termínu od ………….. do ………….. 

 

Dále prohlašuji, že: 

1. Nejeví známky akutního onemocnění (např. vyšší horečky nebo průjem). Vzhledem 

k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce Covid-19, tj. dítě 

nevykazuje zvýšenou teplotu, horečku, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztrátu 

chuti a čichu apod. 

 

2. Před odjezdem na tábor v posledních 14 kalendářních dnech nepřišlo do styku 

s fyzickou osobou nemocnou Covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním, příp. 

osobou podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

 

3. Ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) 

v zahraničí, v případě, že ano, tak kde …………………………………………………... 

 

4. Moje dítě a / trpělo  b/ trpí              c/ netrpí 

        fibrilními křečemi při horečnatých onemocněních, epileptickými záchvaty, dušností. 

 

5. Dítě  a/ je  b/ není 

        alergické na cizorodé látky, bodnutí hmyzem, některé druhy jídel, léky. 

        Uveďte jaké: 

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

 

6. Prohlašuji, že dítě nemá vši ani hnidy. 

7. Je a/plavec  b/neplavec. 

 

8. Prohlašuji, že dítě se podrobilo očkování podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. 

 

9. Při jízdě autobusem bere Kinedryl (jiné)             a/ANO             b/NE 

 

10. Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí zdravotníka tábora 

a hlavního vedoucího tábora ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti nebo 

v nemocnici.  

 

Právní zodpovědnost 

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví nebo 

život ostatních účastníků tábora. Jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného 

prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby. Čestně prohlašuji, že pokud později 

vyjde najevo, že uvedené nebude pravdivé, budu za následky takového prohlášení nést 

občanskoprávní či trestně právní odpovědnost. 

 

Odpovědnost za škody 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí úmyslně nebo v důsledku 

nekázně moje dítě v době trvání tábora na vybavení rekreačního zařízení, případně vybavení 

autobusu. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji 

tuto škodu uhradit. 

 

Toto prohlášení nesmí být starší než jeden den! 

 

 

_______________________________________________________________________

 datum             podpis zákonného zástupce 


