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PŘÍLOHY  

PŘÍLOHA Č. 1  

Právní minimum vedoucího dětského kolektivu, pomůcka pro vedoucí. 

XV. Zdravotní minimum  

 S hygienickými a zdravotními předpisy se při naší práci setkáváme velmi 

často – na výpravách, zejména pak na letních a zimních táborech. 

 Základní význam v pro nás zde má zákon č. 258/2000 a vyhláška č. 

106/2001 Sb. ve znění v. č. 445/1992 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích 

pro děti a dorost (dále jen vyhláška). 

 Zákon 

Především vymezuje pojem zotavovací akce. Takovou akcí se rozumí 

organizovaný společný pobyt 20 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší neţ 4 dny, 

jehoţ účelem je posílit zdraví dětí a zvýšit jejich tělesnou zdatnost. Obě podmínky – 

počet dětí do 15 let a délka trvání akce-musí být splněny současně. Jakmile tedy chybí 

některá z těchto dvou nutných podmínek, o zotavovací akci ve smyslu tohoto zákona 

nejde. 

Podmínky, které zákon stanoví na charakter akce 

 Konání kaţdé takové akce musí provozovatel vţdy předem písemně 

oznámit nejpozději měsíc předem okresnímu hygienikovi příslušnému podle místa 

konání; v případě putovní akce pak podle místa jejího vlastního počátku. 

V oznámení uvedeme: 

 termín a místo konání akce, 

 předpokládaný počet zúčastněných dětí 
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 způsob jejího zabezpečení vodou 

Podmínky, které zákon stanovuje pro zúčastněné děti 

Zákon dále stanovuje, ţe pořadatel můţe na akci přijmout jen dítě,  

 které je zdravotně způsobilé – to se prohazuje lékařskou zprávou o 

zdravotním stavu dítěte a o tom, zde je – případně s jakými omezeními – schopno se 

zúčastnit akce,  

 které nejeví známky akutního onemocnění a v posledních čtrnácti dnech 

před zahájením akce nepřišlo do styku s nakaţlivou chorobou, ani mu není nařízeno 

karanténní opatření – to prokazuje písemné prohlášení rodičů (viz str.) 

Oba uvedené doklady (lékařskou zprávu a prohlášení rodičů) musí mít 

provozovatel akce u sebe a bez nich nesmí dítě na akci přijmout. 

Podmínky, které zákon stanovuje pro dospělé 

Vedoucí akce, jeho zástupci a další dospělé osoby, které se akce zúčastní jako 

dozor, musí mít tzv. posudek o zdravotní způsobilosti – tedy lékařské potvrzení o tom, 

ţe dotyčný je fyzicky i psychicky schopen pracovat s mládeţí. Toto potvrzení se 

nevyţaduje u zdravotnických a pedagogických pracovníků. Potvrzení vydává praktický 

lékař. 

Povinnosti, které stanovuje zákon pro zdravotníka akce 

Provozovatel musí zajistit na zotavovací akci přítomnost zdravotníka. Tuto 

funkci můţe vykonávat lékař, zdravotní sestra, student lékařství po ukončení třetího 

ročníku nebo osoba, která absolvovala speciální zdravotnický kurs první pomoci. 

Zdravotník akce je povinen vést zdravotnický deník (uchovává jej 6 měsíců po 

skončení akce) a mimo jiné se stará o lékárničku. Konkrétní vybavení lékárničky není – 

na rozdíl od minula – předepsáno zákonem či vyhláškou, ale obecně se uvádí, ţe má 

odpovídat charakteru akce (§ 11, odst. (1) b). 
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Vyhláška 

Upravuje podrobně hygienické poţadavky kladené na ubytování, stravování, 

denní reţim, sociální zařízení a odstraňování odpadu. Zvláštní pozornost je věnována 

povinnosti provozovatele akce zajistit na ní dostatečné mnoţství pitné vody, která 

splňuje stanovené hygienické limity. Konkrétně to znamená, ţe pokud nebudeme na 

akci pouţívat vodu z veřejných zdrojů (zpravidla vodovodu), je nezbytné nechat si 

udělat laboratorní rozbor – viz §5 odst. (2) 

------------------------------------------------ 

V případě, ţe pořádáme akci, která nesplňuje dvě výše uvedené podmínky 

“zotavovací akce” ve smyslu zákona 258/2000 (tedy není delší, neţ čtyři dny případně 

se týká méně neţ dvaceti dětí do 15 let), pak se povinnosti stanovené zákonem nebo 

vyhláškou na ní nevztahují vyjma dvou: 

 i pro tuto akci je nutno zabezpečit pitnou vodu 

i zde musí být dodrţen poţadavek zdravotně způsobilých dospělých osob… 

Příloha k vyhlášce.106/2001 

Skupiny potravin, které nelze podávat ani pouţívat k přípravě pokrmů, a podmínky pro pouţití 

některých potravin 

     1. Na zotavovacích akcích nelze podávat tyto potraviny: 

a) mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka (mimo trţní síť),
 13)

 

b) tepelně neopracovanou smetanu a výrobky z ní,
 13)

 

c) zmrzlinu vlastní výroby a zmrzlinu porcovanou ze skupinového balení,
 13)

 

d) výrobky z tepelně neopracovaného masa (například métzský salám),
 14)

 

e) tepelně neopracovaná vejce a výrobky z nich (například krémy),
 14)

 

f) nedostatečně tepelně opracovaná vejce (například volská oka, vejce vařená naměkko)  

a pokrmy z nich
14)

 

g) majonézu vlastní výroby a výrobky z ní (například tatarské omáčky, saláty s majonézou).
 14)

 

     2. Na stanových táborech, kde nelze dodrţet poţadavky na výrobu a skladování pokrmů, 

upravené zvláštním právním předpisem
5)

, musí být dodrţeny tyto hygienické poţadavky: 

a) teplé a studené pokrmy
15)

 musí být zpracovány ze zdravotně nezávadných potravin a musí být 

zkonzumovány bezprostředně po dohotovení, 
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b) k přípravě pokrmů (včetně nápojů) z instantních přípravků smí být pouţita jen pitná voda ze 

zdroje pro veřejné zásobování
16)

 nebo voda balená,
 17)

 

c) potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo poţadavků zvláštního právního 

předpisu
6)

, musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například zmrazená zelenina, maso) 
nebo ihned vydány ke konzumaci. 

------------------------------------------------------------------ 

5)
 Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných. 

6)
 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb. 

13)
 § 9 vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 

110/1997  Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mraţené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky 
č. 347/1999 Sb. a vyhlášky č. 90/2000 Sb. 

14)
 Vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona  

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní ţivočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky  

z nich, ve znění vyhlášky č. 89/2000 Sb. 

15)
 § 2 písm. e) a f) vyhlášky č. 107/2001 Sb. 

16)
 § 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2000 Sb. 

17) Vyhláška č. 292/1997 Sb., o poţadavcích na zdravotní nezávadnost balených 

vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů. “.(FISHER, R., 

POKORNÝ, 2001. s.)1 

                                                                 
1
 FISHER, R., POKORNÝ, M. Právní minimum vedoucího dětského kolektivu, pomůcka pro vedoucí. 

2001. 79,80 s. 
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Příloha Č. 2 

Příklad Činností: 

 Výroba, tisk látkové podloţky na hru „Člověče, nezlob se!“ – v pátek aby 

stihly uschnout  

 Výroba figurek a kostky na hru „Člověče nezlob se!“ v pátek aby stihly 

uschnout 
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Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“ Hrálo se na vlastnoručně vyrobených 

podloţkách, s figurkami a vlastní kostkou. 

 Člověče, nezlob se v lidské velikosti – Hrálo se podle stejných pravidel 

jako na stole. Vylosovali se čtyři kapitáni. Kaţdý kapitán měl ve hře čtyři figurky, vţdy 

jednoho patrona druţstva a 3 vybrané děti. Vodič a kontrolor vodiče a jeden házeč 

kostkou.  

Celkem tedy bylo zapotřebí 6 dětí v jednom teamu (jedno dítě jako kapitán; patron + tři 

děti v domečku; jedno dítě jako vodič; jedno dítě jako kontrolor vodiče). 

Teamy hrály čtyři (červená, ţlutá, zelená a modrá), to je 24 dětí a jedno házelo 

kostkou. Tak se nám povedlo zaměstnat všechny děti, které jely s námi. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Přihláška na pobytovou akci   

Závaznou přihlášku je nutné doručit do …………… do 14 dnů od rezervace. Po uplynutí této doby bude 

místo postoupeno dalším zájemcům. Pokud se pobytová akce nenaplní do ............. bude zrušena. V to mto 

případě budou platby vráceny v nejbliţším moţném termínu.  

 

DÍL A  

Přihlašovaný:                                                               Zákonný zástupce  

VS:....................     Zdravotní pojišťovna:....................... 

Jméno dítěte:................................................. 

Příjmení dítěte:.............................................. 

Telefon:......................................................... 

Datum narození:............................................ 

RČ................................................................. 

Email:............................................................ 

Adresa včetně PSČ:........ ............................................................... 

Cena pobytové akce:  ...........................................   

Místo: ...................  

Pobytová akce se uskuteční v době :  .................................. 

Pobytovou akci je nutné zaplatit  nejpozději do: ………. Upozorňujeme, ţe v případě platby fakturou je 

variabilním symbolem uvedeným na příkaze k úhradě číslo faktury. 

Storno poplatky: Pokud je pobytová akce odhlášena na základě písemného nebo osobního sdělení, platí 

následující pravidla: 

do 3 dnů před zahájením pobytové akce - Pořadatel  nevrací ţádnou částku. Pouze omluvená nemoc 

lékařem – vrací se částka za stravu a ubytování po vyúčtování tábora. 

od 4 dnů do 14 dnů před zahájením pobytové akce -vrací  se 25 % ceny po vyúčtování pobytové akce  

od 14 dnů do 1 měsíce před zahájením pobytové akce – vrací se 50 % ceny po vyúčtování pobytové akce.     

Ukončí-li dítě z jakýchkoliv důvodů pobytovou akci předčasně, nevrací se ţádná finanční částka. 

Výjimku tvoří nemoc dítěte, kdy se vrací alikvotní částka po vyúčtování pobytové akce.  

Souhlasím a jsem seznámen(a) se storno poplatky. Zavazuji se, ţe uhradím případné škody, které dítě 

způsobí vlastní nedbalostí. 

  

Datum.....................................................................         

Podpis rodičů...................................................................................... 

-------------------------------------------------------zde odstřihni--------------------------------------------------------- 

Platbu je moţno provést: 

a) bezhotovostním  převodem  na číslo účtu …………………………………………...…  VS ....................  

(upřednostňujeme) 

b)fakturou – je nutná písemná nebo emailová (…………) objednávka organizace, která bude částku platit. 

Upozorňujeme, ţe v případě platby fakturou je variabilním symbolem uvedeným na příkaze k úhradě 

číslo faktury. 

c)v hotovosti, u hospodářky pořadatele 

 

Pobytovou akci je nutné zaplatit do …………. Po tomto datu bude místo postoupeno dalším zájemcům.  

Storno poplatky: Pokud je pobytová akce odhlášena na základě písemného nebo osobního sdělení,  platí  

následující pravidla: 

do 3 dnů před zahájením pobytové akce - Pořadatel  nevrací ţádnou částku. Pouze omluvená nemoc 

lékařem – vrací se částka za stravu a ubytování po vyúčtování tábora. 

od 4 dnů do 14 dnů před zahájením pobytové akce -vrací  se 25 % ceny po vyúčtování pobytové akce  

od 14 dnů do 1 měsíce před zahájením pobytové akce – vrací se 50 % ceny po vyúčtování pobytové akce.     

Ukončí-li dítě z jakýchkoliv  důvodů pobytovou akci předčasně, nevrací se ţádná finanční částka. 

Výjimku tvoří nemoc dítěte, kdy se vrací alikvotní částka po vyúčtování pobytové akce.  

Díl A odevzdat obratem po vyplnění na ………, díl B a C při nástupu na tábor. 

Osobní data budou pouţita pouze pro potřeby pořadatele.
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DÍL B  

PROHLÁŠENÍ  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ  DÍTĚTE  

nesmí být starší neţ 1den 

Název, místo, termín a cena pobytové akce 

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

Tímto prohlašuji, ţe ošetřující lékař nenařídil mému 

dítěti.................................................. ................................................................................................ 

bytem:....................................................... ............. ........................................................................... 

změnu reţimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. V  posledním týdnu nepřišlo naše dítě do styku s 

osobami,  které onemocněly přenosnou chorobou. Dítě je schopno zúčastn it se tábora. Jsem si vědom 

právních následků,  které by mě postihly,  kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.  

 

V_____________________dne___________                    Podpis zákonných zástupců 

dítěte____________________________
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Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pobytovou akci 

Odborový svaz ( zaměstnavatel):................................................................................................................... 

Jméno otce nebo matky......................................................... ............................................ ............................. 

Adresa bydliště.............................................................................................................. ................................. 

Zaměstnán jako............................................................................................................................................... 

Můj syn – dcera ..................................datum narození.............................se zúčastní pobytové akce. 

Obracím se na odborový svaz ( zaměstnavatele ) se ţádostí o poskytnutí finančního příspěvku na tuto 

pobytovou akci pro své dítě. 

 

Datum .........................................................  Podpis otce nebo matky........................................................ 

 

Provozovatel (organizátor) pobytové akce:  ……………………………………………………………… 

Název pobytové akce: ……………………………………………………………………..……………… 

Pobytová akce se uskuteční v době: ……………………………………………….……………………… 

Místo pobytové akce: ……………………………………………………………………………………… 

Doba trvání pobytové akce: ……………………………………………………………………………..… 

Celkové náklady činí: ……………………………………………………………………………………… 

Variabilní symbol dítěte:.............................................................................................................. .................. 

Upozorňujeme, ţe v případě platby fakturou je variabilním symbolem uvedeným na příkaze k úhradě 

číslo faktury. 

 

Váţení,  

ţádáme o poskytnutí finančního příspěvku na pobytovou akci. Pokud budou pobytovou akci platit odbory 

nebo zaměstnavatel, poţadujeme úhradu celé částky. Finanční vypořádání s rodiči provedou odbory nebo 

zaměstnavatel samy. Částka za pobytovou akci musí být uhrazena do  …………. 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                razítko a podpis provozovatele (organizátora) 

Platbu je moţno provést: 

a)bezhotovostním  převodem  na číslo účtu …………………        VS .........   (upřednostňujeme) 

b)fakturou – je nutná písemná nebo emailová (………) objednávka organizace, která bude částku platit. 

Upozorňujeme, ţe v případě platby fakturou je variabilním symbolem uvedeným na příkaze k úhradě 

číslo faktury. 

c)v hotovosti  u  hospodářky provozovatele /organizátora) 

 

ČÁSTKU JE TŘEBA ZAPLATIT DO ………………………………………………………………… 

 

NÁVRATKA 

Po projednání ţádosti vraťte pořadateli pobytové akce. 

Odborový svaz ( zaměstnavatel ) 

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

Jméno a příjmení dítěte ......................... ...................          Variabilní symbol dítěte............................. 

Termín, místo a název pobytové akce:  

Vyjádření svazu: Ţádost jsme vzali na vědomí a celkové náklady na pobytovou akci v plné výši 

poukáţeme na Váš účet  

 

dne: ................................... 

 

Návratku zašlete na výše uvedenou adresu.  

                                                                                    razítko a podpis odborového svazu ( zaměstnavatele ) 
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DÍL  C 

 

Posudek vydává dětský ošetřující lékař 

 

Posudek je platný 12 měsíců, proto při nástupu na pobytovou akci odevzdávejte pouze jeho kopii (musí se 

archivovat). 

 

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte na pobytovou akci (zotavovací akci a školu v přírodě)  

 

Jméno, a příjmení posuzovaného dítěte................................................................................................... 

Datum narození..................................................... ................................................................................... 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu.................................................................................. 

 

Část A) Posuzované dítě k účasti na pobytové akci (na škole v přírodě nebo zotavovací akci)  

a) je zdravotně způsobilé* 

b) není zdravotně způsobilé* 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) 

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

 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 

nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Část B) Potvrzení o tom, ţe dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO – NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)..........................................................................................  

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh).......................... .................................... 

d) je alergické na........................................................................................................................ 

e) dlouhodobě uţívá léky (typ/druh, dávka).............................................................................. 

f) sledován v odborné ambulanci:............................................................................................. 

g) somaticky, klinicky, psychicky:....................................................................................................... 

 

datum vydání posudku.............................................. 

  

                                                                                                              podpis, jmenovka lékaře 

                                                                                                            razítko zdravotního zařízení 

 

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je moţno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 

Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, 

kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického 

zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. 

Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) 

návrhu nevyhoví, předloţí je jako odvolání odvolacímu orgánu. 

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby......................................................................... 

Vztah k dítěti.......................................................................................................................................  

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou 

dne............................................................................ 

podpis oprávněné osoby 

 …………………………. 

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen 

dne..................................................................................... 

(stvrzuje se přiloţenou  doručenkou)................................. 

*) Nehodící se škrtněte 

 


