
Prohlášení o bezinfekčnosti 
 

Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před odjezdem. 
 
Jméno a příjmení dítěte:  
 
Datum narození: 
 
Bydliště: 
 
Prohlašuji, že výše uvedené dítě je zdrávo. Ošetřující lékař mu nenařídil změnu režimu, dítě nejeví 
známky akutního onemocnění (průjem, zvracení, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař 
mu nenařídil karanténní opatření. Dítě nemá příznaky onemocnění COVID-19 ani jiného infekčního 
onemocnění. Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech přišlo toto dítě do styku s fyzickou 
osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2. 
Dále prohlašuji, že ve vlasech mého dítěte se nevyskytují hnidy ani vši. Pokud bude u dítěte zjištěn 
výskyt hnid nebo vší, pro dítě si osobně přijedu a odvezu domů v ten samý den, kdy mi bude případný 
výskyt vší oznámen. 
Dítě je schopno zúčastnit se školy v přírodě v Žihli - Poustkách od 15.5. do 20.5.2022. Jsem si 
vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
  
               

Zdravotní dotazník 
 

Sdělení rodičů vychovatelům (zdravotní problémy a omezení, alergie, užívání léků a další sdělení): 
 
 
 
Zdravotní pojištovna: 
 
Kontakt na rodiče po dobu ŠVP: 
 
 
____________________                                                         ________________________________          

datum                                                                                    podpis zákonného zástupce dítěte 

  

Režim ŠVP – zásady bezpečného chování 

1. V průběhu pobytu jsou žáci povinni důsledně dbát pokynů vyučujících a vychovatelů. 
2. Je zakázáno bez vědomí učitele opouštět objekt, po večerce i pokoje. 

3. Je zakázáno bez souhlasu učitele nebo vychovatele otevírat okna, vyklánět se a vylézat z 
jakýchkoli otevřených oken. 

4. Platí zákaz vstupu do vody bez vědomí a přítomnosti učitele. 

5. Žák se vyjadřuje slušně, bez vulgarismů. 
6. Zdravotní problémy je třeba okamžitě nahlásit učiteli, vychovateli nebo zdravotníkovi. 

7. Žák nesmí nakupovat a požívat alkoholické nápoje, cigarety a omamné látky. 

8. Žáci mají zakázáno rozdělávat oheň a jakkoli s ním manipulovat.  

9. Poškodí-li žák majetek, uhradí škodu jeho zákonní zástupci. 
10. Porušení režimu školy v přírodě bude mít za následek okamžitý odjezd na náklady rodičů, bez 

finanční kompenzace a kázeňský postih. 

 

Souhlasím s noční bojovou hrou. 

 

Podpis žáka:                                                 Podpis zákonného zástupce:                      


