LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO OSOBY ČINNÉ PŘI ŠKOLE
V PŘÍRODĚ NEBO ZOTAVOVACÍ AKCI JAKO DOZOR NEBO ZDRAVOTNÍK

Na základě ustanovení § 10 a § 12 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, podle kterých:
§ 10, odst. 1: Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo
zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.
§ 10, odst. 2: Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro
děti a dorost. Nemá-li osoba registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má
platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní
způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole
v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků,
vysílající škole nebo pořádající osobě pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).
§ 12: Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst.
1 věta první, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba,
která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze
fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3. Škola, která vysílá děti na
školu v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší, musí zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení
a zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro
zotavovací akce.

Vydávám toto lékařské potvrzení:
Jméno a příjmení: ____________________________ Rodné číslo: _______________________
Bytem: _____________________________________________________________________________

Tato osoba je zdravotně způsobilá jako osoba činná při škole v přírodě nebo zotavovací akci
jako dozor nebo zdravotník. Potvrzení se vydává na základě výše uvedeného požadavku § 10
a § 12 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
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