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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

 

Poskytovatel zdravotnických služeb vydávající posudek 

Ná zev: .................................................................................................................................................................................  

Adresá sí dlá nebo mí stá podniká ní : .......................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  IČ O: ...................................................  

Posuzované dítě 
Jme no á pr í jmení : ...........................................................................  dátum nárození : ...........................................  

Adresá mí stá trvále ho pobytu nebo jine ho pobytu ..........................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

A) Posuzováne  dí te  k u č ásti ná s kole v pr í rode  nebo zotávováčí  ákči: 
á) je zdrávotne  zpu sobile  *) 
b) není  zdrávotne  zpu sobile  *) 
č) je zdrávotne  zpu sobile  zá podmí nky – s omezení m *): 
 

B) Potvrzuji, z e posuzováne  dí te : 
á) se podrobilo stánoveny m právidelny m oč ková ní m (ANO/NE) *) 
b) je proti ná káze imunní  (typ/druh): 
č) má  trválou kontráindikáči proti oč ková ní  (typ/druh): 
d) je álergičke  (ná le ky, vč elí  á vosí  bodnutí , jiná  álergie): 
e) dlouhodobe  uz í vá  le ky (typ/druh, dá vká): 
 

*) nehodí čí  se s krtne te 
 

Posudek je plátny  12 me sí ču  od dátá jeho vydá ní , pokud v souvislosti s nemočí  v pru be hu te to doby nedos lo ke 
zme ne  zdrávotní  zpu sobilosti. 

 
 dátum vydá ní  posudku     jme no á podpis le kár e 
              rází tko zdrávotničke ho zár í zení  
Poučení 
Proti č á sti A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zá koná č . 373/2011 Sb., o spečifičky čh zdrávotní čh sluz bá čh, ve zne ní  
pozde js í čh pr edpisu , podát ná vrh ná jeho pr ezkoumá ní  do 10 práčovní čh dnu  ode dne jeho prokázátelne ho pr edá ní  
poskytovátelem) zdrávotničky čh sluz eb, ktery  posudek vydál. Ná vrh ná pr ezkoumá ní  le kár ske ho posudku nemá  odkládny  
u č inek, jestliz e z jeho zá ve ru vyply vá , z e  posuzováná  osobá je pro u č el, pro ne jz  bylá posuzová ná, zdrávotne  nezpu sobilá  
nebo zdrávotne  zpu sobilá  s podmí nkou. 
 

Oprávněná osoba 
Jme no (popr . jme ná) á pr í jmení : ..............................................................................................................................  

Vztáh k posuzováne mu dí te ti (zá k. zá stupče, opátrovní k, pe stoun, …): ...................................................  

Oprá vne ná  osobá pr evzálá posudek do vlástní čh rukou dne: .....................................................................  

Podpis oprá vne ne  osoby: ........................................................................................................................................... 

 


