
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 

Labská Stráň, 1. – 22. 7. 2017, účastnický poplatek 3500 Kč 

Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice, A. Jiráska 1961 Teplice 

 

 

Osobní údaje posuzovaného dítěte 

 

Jméno      Příjmení 

 

Zdravotní pojišťovna     Rodné číslo 

 

Bydliště 

 

 Plavec (ano/ne)   Objednávám skautské tričko velikosti  

 

 

 

Oprávněná osoba a její souhlas 

   
 Jméno a příjmení  

 Vztah k dítěti1 

 Co by vedení tábora mělo o dítěti vědět  

 Výše uvedený/á převzal/a posudek do vlastních rukou  

Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnilo letního stanového tábora v plném rozsahu.  
Beru na vědomí, že zatajení důležitých skutečností, jako je zdravotní stav dítěte, bude ze strany organizátora vnímáno 
jako důvod k okamžitému ukončení účasti na akci a přijímám za to zodpovědnost. 

 

Podpis oprávněné osoby:   

 
 
 
 
___________________ 
1
 zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte   

  

  

 

  

Dne: 

 

 

 

 



 

Evidenční číslo 
posudku:  

 datum vydání 
posudku:  

 

 

1. Identifikační údaje  
Poskytovatel zdravotnických služeb vydávající posudek 

Název poskytovatele:   

   

Adresa sídla nebo místa 
podnikání poskytovatele:  

  

   

IČO:    

   

Příjmení a podpis lékaře: 
Razítko: 

  

2. Účel vydání posudku  
Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci – letním táboře střediska Dvojka Teplice, Junák, český skaut, z. s., který se bude konat 8. 7. – 29. 7.  
2017 u obce Nové Město nad Metují. 

3. Posudkový závěr  
A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci:  

a. je zdravotně způsobilé 

b. není zdravotně způsobilé 

c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)1 

B) Posuzované dítě:  

● se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním2  

● je proti nákaze imunní (typ/druh)  

 

● má trvalou kontra indikaci proti očkování (typ/druh)  

 

● je alergické na  

 

● dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)  

 

 

4. Poučení  
 Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat 
návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na 
přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně 
nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.  

 
 
 
 

                                                           
1
 Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci. 

2
 V případě nepravdivosti škrtněte 



 

 
Milí táborníci a rodiče,  
Připravili jsme pro vás stručné informace o táboře. Další instrukce ohledně průběhu tábora, odjezdu či 
seznamu doporučeného vybavení obdržíte do konce června.  
 
Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím do 30. dubna 2017 svému rádci.   
Táborový poplatek ve výši 3500 Kč budeme vybírat pouze bezhotovostně na účet č. 2000036045/2010. 
Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte. Termín zaplacení je do 31. května 2017. Platbu na 
fakturu lze zařídit (takový požadavek zašlete s fakturačními údaji na pavel.seiner@gmail.com). Pojištěnci 
VZP mohou žádat o příspěvek 500 Kč, potřebné potvrzení vystavíme pouze těm, kteří zaplatí včas. Při 
zaplacení po termínu platí přirážka 200 Kč.  
 
Tábořiště se nachází u Labské Stráně. Spát se bude v podsadových stanech po dvojicích.  
Na táboře je nutné mít s sebou ešus, spacák, karimatku, dobré rozchozené pohorky (ne zcela nové), kroj, 
svítilnu, nůž a další standardní vybavení.  
 
Důležité termíny: 
30. dubna    termín pro odevzdání přihlášky 
31. května   termín pro zaplacení táborového poplatku 
 
Kontakt 
Vůdce a zdravotník Martin Libich    774 712 889   libima@centrum.cz 
Zástupce  Jan Kolman    608 365 379   kolman.jan@gmail.com 
 
  


