
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti žáka k účasti na pobytových, sportovních a 

tělovýchovných akcích a pro výuku tělesné výchovy 
Posudek je vystavován na žádost zákonného zástupce žáka/žákyně z důvodu jeho/její účasti na pobytových, sportovních a tělovýchovných 

akcích a pro výuku tělesné výchovy v souladu s § 9 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů v jeho platném znění. Související právní předpisy: Zákon 373/2011 Sb., Vyhláška 391/2013 Sb. vydané MZ ČR 

 

Žák/žákyně  ...................................................................................... datum narození:  ...............................  

 

bydliště: .......................................................................................................................................................   

 

zdravotní pojišťovna:  .................................................................................................................................  

 

Potvrzení o možnosti účasti při pobytových, sportovních a tělovýchovných aktivitách žáka/žákyně 
 

a) školní tělesná výchova ................. ANO – NE – S OMEZENÍM *) .....................................................................  

b) plavecký výcvik ........................... ANO – NE – S OMEZENÍM *) .....................................................................  

c) lyžařský pobytový kurz ............... ANO – NE – S OMEZENÍM *) .....................................................................  

d) turistický pobytový kurz .............. ANO – NE – S OMEZENÍM *) .....................................................................  

e) zimní, letní tábor .......................... ANO – NE – S OMEZENÍM *) .....................................................................  

f) sportovní reprezentace školy ....... ANO – NE – S OMEZENÍM *) .....................................................................  

 

g) výkonnostní sport - organizované soutěže v: ...................................................... ANO – NE – S OMEZENÍM *) 

      vyjmenujte druhy sportovních disciplín 

 

h) výkonnostní sport - organizované soutěže v: ...................................................... ANO – NE – S OMEZENÍM *) 

      vyjmenujte druhy sportovních disciplín 

*) Zakroužkujte 

Žák/žákyně je způsobilý/á k výše uvedeným aktivitám, s tímto omezením:  ..............................................................  

 

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

 

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

 

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

Posuzované dítě 
a) se podrobilo stanoveným očkováním: ............ ANO ...  - ..... NE *) ..........................................................................  

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

c) má trvalou indikaci proti očkování (typ/druh): ........................................................................................................  

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

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): ...............................................................................................................  

 

Datum vydání lékařského posudku:...................................................  ..................................................................  

          podpis lékaře a razítko 

Prohlášení zákonného zástupce 

Výše uvedené údaje jsou pravdivé. Posudek je platný pro pobytové akce 24 měsíců a pro sportovní akce 

12 měsíců od data jeho vydání. Při změně zdravotního stavu požádám v případě jeho potřeby o 

vystavení nového posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, který předám třídnímu učiteli. 

 

V  .....................................  dne .....................................   .................................................  
          podpis zákonného zástupce  



 
Poučení 

Proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl posuzované osobě předán. Návrh se podává písemně 

výše uvedenému lékaři. 

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 či zdravotně způsobilá s omezením. 

 

Poznámka 
Originál posudku bude po dobu jeho platnosti uložen na ZŠ v Jemnici, p. o. jako doklad o zdravotní způsobilosti pro účast žáka/žákyně na 

pobytových a sportovních akcích. Na vyžádání zákonného zástupce vystaví vedení školy školou ověřenou kopii tohoto posudku. Po ukončení 

platnosti bude tento posudek o zdravotní způsobilosti skartován. 

 
§ 9 zákona 258/2000 Sb. 

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci (pobytové akce 6 a více dní pro 30 a více dětí ve věku do 15 let) 
 
(1) Škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které 

a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti 

nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, 

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a 

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1. 

(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel 

zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od 

data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.  

Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte12) nebo fyzická osoba, 

kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.  

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný 

zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e). 

 

Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - lékařské prohlídky 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. k provedení zákona č. 373/2011Sb. v platném znění. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2013. 
  
Vzhledem k tomu, že se jedná o předpis, který se dotýká sportovního prostředí a subjektů sdružených v ČUS (upravuje požadavky na lékařské prohlídky), zabývala se jím i 
Legislativní rada VV ČUS, aby zhodnotila její dopady do sportovního prostředí. 
 Stanovisko Legislativní rady VV ČUS a její doporučení: 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013Sb. (dále jen „vyhláška“) zrušila dosud platnou avšak zastaralou úpravu lékařských prohlídek, tj. zejména Směrnici Ministerstva 
zdravotnictví ČSR č. 3/1981-o péči a zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností (ve znění Směrnice č.5/1985). 
  
Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná a kdy nikoli. 
  
Povinná lékařská prohlídka: 
 
je vyžadována: 
- u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován 
v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců) 
- u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje) 
- u žáků sportovních škol 
  
požadované druhy: 
- vstupní  (před registrací výkonnostního sportovce u organizace, kde sport vykonává, před zařazením do reprezentace nebo do zařízení k přípravě vrcholových sportovců) 
- pravidelná (jednou za 12 měsíců) 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20171101#f2068943
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20171101#f2068945
http://www.cuscz.cz/files/671Yjd.pdf

