
 

 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  
 
V souladu s ustanovením §9 odst. 1 Zákona 258/2000 Sb. závazně prohlašuji, že mé dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na zotavovací 
akci) *) 
 
jméno a příjmení: ……………………………………………….….………………………………………………………………………………...………………………..…………………… 

rodné číslo: ………...….....……….…………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………..……...……… 

místo trvalého pobytu: ….………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
1) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky 
infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd.  

2) ve 14 kalendářních dnech před nástupem na zotavovací akci či školu v přírodě nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do 
styku s osobou nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy (vč. výskytu vší) a ani jemu, ani jinému 
příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření 

3) ve 14 dnech před nástupem na zotavovací akci či školu v přírodě nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, 
v případě, že ano, tak uveďte kde:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………. 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

Upozornění pro zákonné zástupce dítěte! 

V případě nutného ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení se zavazuji uhradit zpětně příslušnou platbu na základě dokladu o zaplacení 
ošetření dítěte ve prospěch Mateřského centra Sedmikráska Brno z.s., Oblá 51, 634 00 Brno. 

 

Dále informuji o těchto skutečnostech: 
 

 výše uvedená osoba užívá pravidelně tyto léky (uvádím dávkování a dobu užívání, léky předám příslušnému pověřenému 
pedagogickému pracovníkovi nebo zdravotníkovi a léky budou označeny jménem a příjmením dítěte): 

 
o _______________________________________________________________________________________________ 

o _______________________________________________________________________________________________ 
 

 dále upozorňuji na možné indispozice, např. alergie apod.:  
 

o _______________________________________________________________________________________________ 

o _______________________________________________________________________________________________ 
 

 Pokud není vyplněna výše uvedená část, prohlašuji, že výše uvedená osoba neužívá žádné léky a nemá žádné jiné zdravotní 
indispozice. 

 
Prohlašuji, že výše uvedená osoba nemá u sebe žádné léky, a tímto prohlášením vyjadřuji svoji odpovědnost k možnému zneužití léků 
jinými osobami (nedbalost, zneužití, nevhodné žerty apod.). Případné potřebné léky předám způsobem popsaným výše.  
 
Prohlášení nesmí být starší více než 1 den před nástupem na zotavovací akci.  
 
 
V _____________________ dne: ___________________                       podpis oprávněné osoby: _____________________________ 
 
 

*) nehodící se škrtněte 


