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8. ÚRAZ ŽÁKA

8.1 Úvod
Úraz žáka patří k  událostem, které se ve školách běžně vyskytují a je potřeba jim 
předcházet a v případě, že se stanou, správně postupovat. Nejčastěji se úrazy 
žáků stávají při hodinách tělesné výchovy. Ve velké většině případů nejsou úrazy 
akutní, v praxi však existují i výjimky.

S úrazem žáka na půdě školy se pojí řada úkonů, které je třeba dodržet, ze strany 
samotné školy, aby nedošlo k podcenění úrazu žáka a případným komplikacím. 
V následujících kapitolách se pokusíme objasnit konkrétní postupy, vč. příkladů 
z praxe, nejčastějších a nejdůležitějších otázek apod.

8.2 Teoretické vymezení

8.2.1 Slovníček pojmů

Činnosti přímo související se vzděláváním – legislativa přímo nevymezuje 
takovéto činnosti, obecně se však jedná o činnosti, o jejichž přímé souvislosti 
není pochyb (např. pobyt žáků během přestávek v prostorách k tomu vymeze-
ných školním řádem)

Čistá finanční škoda – škoda nevyplývající z újmy na zdraví nebo škody 
na majetku

Kniha úrazů – soupis všech úrazů dětí, žáků a studentů a úrazů při odborné 
praxi u zaměstnavatele – dle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Následná finanční škoda – jiná škoda vyplývající z újmy na zdraví a životě, nebo 
ze škody na věci

Nepřítomnost dítěte, žáka či studenta ve škole – dítě, žák či student je v třídní 
knize veden jako nepřítomný po celou dobu vyučovacího dne

Smrtelný úraz – takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo 
na jehož následky žák zemřel nejpozději do 1 roku od vzniku úrazu

Škodní událost – skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být dů-
vodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění 
z pojištění

Úraz dětí, žáků a studentů – (obecně není školskou legislativou definován, 
ovšem definován v Metodickém pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí, žáků a studentů zřizovaných Ústeckým krajem) úraz, který se stal při vzdě-
lávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 
služeb. Úrazem není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, na cestě 
na místo, které bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích 
konaných mimo školu, a zpět.

Vyučovací den – den, v němž se uskutečňuje činnost školy nebo školského 
zařízení

Záznam o úrazu – jde o předepsaný formulář (součástí vyhlášky č. 64/2005 Sb., 
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů), který se vy-
plňuje, pokud se stane:
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a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta 

ve škole nebo ve školském zařízení

b) smrtelný úraz

8.2.2 Legislativní vymezení
 � Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-

borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
– pozor, od 1. ledna 2015 aktualizace

 � Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zaří-
zeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 � Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – po-
zor, od 1. ledna 2015 aktualizace

 � Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 � Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 
pozdějších předpisů

 � Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce 
pro děti, ve znění pozdějších předpisů

 � Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a stu-
dentů zřizovaných Ústeckým krajem (č. j. 763/SMT/2006) – Školy a školské 
zařízení zřizované Ústeckým krajem mají povinnost se tímto metodickým 
pokynem řídit, ostatní zařízení zapsaná do školského rejstříku jej mohou 
používat podpůrně, to znamená, že mohou jeho ustanovení v podstatě pře-
nést do svých školních řádů a upravit je s ohledem na místní podmínky školy.

8.3 Jak postupovat, na co si dát pozor

8.3.1 Evidence úrazů

Jakýkoliv úraz žáka, který se stal při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících 
činnostech a při poskytování školských služeb, bez ohledu na to, zda jde o teo-
retické či praktické vyučování, musí být zaznamenán do knihy úrazů, příp. musí 
být vyhotoven také záznam o úrazu.

Kniha úrazů1

Na knihu úrazů se vztahuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků 
a studentů, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 1 odst. 2 přesně stanoveno, 
co by mělo být v knize úrazů zapsáno. Jedná se o:

a) pořadové číslo úrazu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

c) popis úrazu,

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

e) zda a kým byl úraz ošetřen,

1 § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších 
předpisů
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f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 

školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu (např. datum, 
čas, jak byl vyrozuměn zákonný zástupce apod.).

Osobní údaje v knize úrazů uvedené, mohou být zpracovávány jen pro účely 
evidence úrazů či jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

Záznam do knihy úrazů by měl být zaznamenán ihned a v co nejpodrobnější 
podobě, aby bylo zamezeno případným nepříjemnostem, nejpozději však 
do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví (a to jakýkoliv zaměst-
nanec školy).

Evidence úrazů zaměstnanců (dle § 105 odst. 2 – 4 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, postupem stanoveným v novém na-
řízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu) se vede v samostatné knize pracovních úrazů nebo je kniha úrazů 
rozdělena na část školní úrazovosti a pracovní úrazovosti. Je to z důvodu 
přehlednosti, protože školní úrazy se vykazují za období školního roku (1. 9.–31. 
8.) a pracovní úrazy za období kalendářního roku (1. 1. - 31. 12.).

Kniha úrazů je součástí povinné dokumentace každé školy, proto je potřeba 
knihu zaevidovat a opatřit razítkem školy. Kniha úrazů nemá striktně stanovený 
tiskopis, ale je potřeba aby splňovala všechny stanovené náležitosti. V případě, 
že právnická osoba vykonává činnost více škol či školských zařízení, nemusí být 
pro každé toto zařízení vedena kniha samostatná, ovšem je třeba, aby bylo zřejmé, 
v činnosti které školy či školského zařízení k úrazu došlo.

Kniha úrazů může být vedena v tištěné či v elektronické formě, umožňující pod-
pis, jelikož každý záznam, který je do knihy uváděn, musí být stvrzen podpisem 
zaměstnance, který zápis provedl.

Záznam o úrazu2

Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o:

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta 
ve škole nebo školském zařízení v délce trvání alespoň 2 po sobě jdoucích 
vyučovacích dnů, nebo

b) smrtelný úraz.

Záznam o úrazu je vyhotovován na předepsaném formuláři, který je přílohou 
vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a je též součástí dokumentace školy.

Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, 
pokud je pravděpodobné, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení 
společenského uplatnění způsobené úrazem. Tento záznam o úrazu se vyhotoví, 
když absence žáka byla 1 den, po dni kdy k úrazu došlo. Je možný případ, kdy 
žák po úrazu bude neprodleně ošetřen, ale vrátí se do vyučovacího procesu, 
protože druh zranění mu nebrání v dalším vzdělávacím procesu. V tomto případě 
se vyhotoví záznam o úrazu jen v případě, kdy se dá předpokládat, že mu bude 
poskytnuta pojišťovnou náhrada za bolest a ztížení společenského uplat-
nění. Pokud není toto zřejmé, doporučujeme vyhotovit záznam a posouzení 
nechat na příslušném lékaři a pojišťovně. Dále je záznam o úrazu vyhotoven 

2 § 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších 
předpisů
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také na žádost zletilého žáka či zákonného zástupce žáka nezletilého či dalších 
institucí uvedených v § 2 odst. 3 vyhlášky č. 64/2005 Sb.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zleti-
lému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. Zákonný 
zástupce, zletilý žák a další orgány uvedené v § 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci 
úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů (zdravotní pojišťovna 
žáka, Česká školní inspekce, zřizovatel a místně příslušný útvar Policie České re-
publiky) mohou požadovat vyhotovení záznamu o úrazu v každém případě. Je to 
i z důvodu, že rodiče mohou mít uzavřenu úrazovou pojistku a vlastní pojistnou 
událost budou řešit prostřednictvím tohoto záznamu. Tuto možnost doporuču-
jeme sdělit zákonným zástupcům prokazatelně např. ve školním řádu.

Informaci o úrazu podá škola zákonnému zástupci žáka bez zbytečného odkladu. 
Je třeba brát v úvahu, že škola bude muset prokázat bezodkladnost hlášení 
rodičům, tedy mít k dispozici elektronický záznam o čase sdělení (e-mail, výpis 
z mobilního telefonu, zvukový záznam či fax).

Pokud okolnosti úrazu proběhly v souvislosti se spácháním trestného činu nebo 
přestupku, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, je nutné bez zbytečného odkladu 
kontaktovat Policii České republiky.

O úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojiš-
ťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpověd-
nosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské 
zařízení má takové pojištění sjednáno. Každý úraz je potřeba posuzovat jako 
škodní událost, a proto je třeba bezodkladně tuto skutečnost oznámit pojišťovně. 
Je to obdobný princip jako hlášení havárie, požáru apod.

Při úrazech žáků, ke kterým došlo při praktickém vyučování žáků střední škol nebo 
praktické přípravě studentů vyšších odborných škol, musí škola bez zbytečného 
odkladu podat hlášení o úrazu také inspektorátu bezpečnosti práce popřípadě 
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Při hlášení úrazu inspektorátu bez-
pečnosti práce není rozhodující, zda praktické vyučování nebo příprava probíhá 
ve vlastním zařízení, pronajatém zařízení nebo u jiné právnické či fyzické osoby.

Zasílání záznamu o úrazu

Minimálně 1 vyhotovení záznamu o úrazu zůstává v dokumentaci školy, další 
vyhotovení je předáváno zletilému žákovi či zákonným zástupcům žáka.

Záznam o úrazu zasílá škola (vedoucí zaměstnanec školy) za uplynulý kalendářní 
měsíc a to do 5. dne měsíce následujícího:

1. zdravotní pojišťovně žáka

2. České školní inspekci

Škola zasílá záznamy o úrazech a jejich aktualizace též zřizovateli, ovšem 
pouze na základě jeho písemné výzvy.

Záznam o smrtelném úrazu, příp. jeho aktualizaci, zasílá škola do 5 pracovních 
dnů po podání hlášení, příp. po aktualizaci:

1. zřizovateli

2. zdravotní pojišťovně žáka

3. České školní inspekci

4. místně příslušnému útvaru Policie České republiky
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Aktualizace záznamu o úrazu

Aktualizace záznamu o úrazu se provádí bezodkladně a to v případě, že:

1. byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského 
uplatnění způsobené úrazem,

2. šlo o smrtelný úraz a k úmrtí došlo až po vyhotovení záznamu o úrazu.

Vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazu za uplynulý školní rok zasílá škola 
k 30. září České školní inspekci. Vyrozumění nese informace o pořadovém čísle 
daného záznamu, školním roce, kdy byl záznam o úrazu vyhotoven, a důvodu 
aktualizace.

Jedná-li se o aktualizaci z důvodu poskytnutí náhrady, zasílá se ČŠI pouze vyro-
zumění o aktualizacích, jde-li o smrtelný úraz, zasílá se ČŠI celý záznam o úrazu 
bez ohledu na to, zda úmrtí žáka bylo uvedeno již v prvotním záznamu, či až při 
aktualizaci.

Vyrozumění se ČŠI zasílá na elektronickém formuláři se zaručeným elektro-
nickým podpisem/elektronickou značkou (více viz www.csicr.cz).

8.3.2 Úraz žáka ve škole

NÁVODNÝ POSTUP
1. poskytnout první pomoc a ošetření úrazu

2. bez zbytečného odkladu telefonicky kontaktovat složky záchranného 
sboru ČR (v případě, že došlo k přestupku či spáchání trestného činu nebo 
ke smrtelnému úrazu podat hlášení Policii České republiky), příp. zajis-
tit doprovod poškozeného k lékaři a zpět či domů zletilou osobou, plně 
způsobilou k právním úkonům a s pracovněprávním vztahem ke škole.

3. bez zbytečného odkladu kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka 
– důkazní povinnost včasnosti ohlášení leží na bedrech školy, proto 
je třeba mít k dispozici elektronický záznam o času provedeného 
hlášení

POZOR
Pokud nelze rodiče zastihnout, měla by se škola obrátit na příslušný OSPOD, jehož 
pracovníci jsou schopni dohledat i vzdálenější příbuzné, mohou vyrazit přímo 
do terénu, mají širší pole působnosti. Pokud se i přes to nepovede sehnat nikoho 
z rodiny žáka, je možno jej na žádost OSPOD umístit na 24 hodin do krizového 
domu = rozložení zodpovědnosti v určitých situacích na různé kompetentní 
instituce.

4. bez zbytečného odkladu ohlásit vzniklý úraz na pojišťovně školy, pokud ta 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví 
žáků – žák má pak nárok na finanční odškodnění také ze strany školy. 
Způsob a rozsah náhrady škody projednává škola se zletilým žákem či 
zákonnými zástupci nezletilého žáka.

5. zapsat úraz do knihy úrazů, vč. všech podrobností, příp. sepsat záznam 
o úrazu – 1 vyhotovení ponechat ve škole

6. předat vyhotovení zápisu o úrazu žáka zletilému žákovi a v případě ne-
zletilého žáka zákonnému zástupci – potvrzení o převzetí zápisu a sro-
zumění s ním
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7. zaslat záznam o smrtelném úraz do 5 pracovních dnů po podání hlášení:

a. zřizovateli

b. zdravotní pojišťovně žáka

c. České školní inspekci

d. místně příslušnému útvaru Policie České republiky

8. po každém úrazu je třeba přijmout opatření – odstranit příčinu úrazu 
a znovu proškolit žáky o bezpečnosti (dokladem o poučení je záznam např. 
v třídní knize a přílohou je osnova poučení). Pokud je některý žák nepříto-
men, je poučen v nejbližším vhodném termínu. Dokladem je pak žákem 
podepsaný zápis, z něhož je možno zjistit obsah provedeného poučení.

9. zaslat záznam o úrazu žáka na půdě školy (za uplynulý kalendářní měsíc, 
nejpozději do 5. dne následujícího měsíce):

a. zdravotní pojišťovně žáka

b. příslušnému inspektorátu České školní inspekce

POZOR
Zřizovateli zasílá škola záznam o úrazu, příp. jeho aktualizaci, pouze na jeho 
písemné vyzvání.

10. aktualizace záznamu o úrazu – bezodkladně při poskytnutí náhrady 
za bolest či ztížení společenského uplatnění či při úmrtí důsledkem úrazu.

11. zaslání aktualizovaného záznamu o smrtelném úrazu či vyrozumění 
o aktualizaci záznamu o úrazu ČŠI – do 30. září následujícího školního 
roku na elektronickém formuláři se zaručeným elektronickým podpisem/
elektronickou značkou.

8.3.3 Úraz žáka mimo školu – odborná praxe

Úraz žáka může dle výkladu výše uvedené vyhlášky vzniknout při vzdělávání 
a s ním přímo souvisejících činnostech, což zahrnuje jak teoretické tak i prak-
tické vyučování, bez ohledu na to zda se praktické vyučování koná ve škole nebo 
na pracovišti právnické nebo fyzické osoby. Povinností právnických či fyzických 
osob vykonávajících činnost školy je zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví 
na pracovištích, kde se koná praktické vyučování a je tedy potřeba také evi-
dovat úrazy, k nimž došlo na těchto pracovištích. Úraz musí v těchto případech 
zaevidovat osoba, u níž se praktické vyučování koná, i samotné školské 
zařízení.

Při praktickém vyučování a praktické přípravě studentů vyšších odborných škol 
(bez ohledu na to, zda se uskutečňuje u fyzických či právnických osob na je-
jich pracovištích či přímo ve škole, ve středisku praktického vyučování nebo 
ve školním hospodářství) se na žáky vztahují ustanovení zákoníku práce, 
která upravují pracovní dobu, BOZP, péči o zaměstnance a pracovní podmínky 
žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Střední školy tak musejí přizpůsobit délku praktického vyučování ustanovením zá-
koníku práce o maximální délce pracovní doby u mladistvých zaměstnanců. Podle § 
79a nesmí stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců mladších 18 let překročit 
40 hodin týdně a 8 hodin denně. To znamená, že takto stanovené denní a týdenní 
limity pracovní doby platí i pro organizaci praktického vyučování. Žáci a studenti jsou 
stále žáky a studenty a vztahují se na ně výhradně předpisy školské. Tuto zásadu 
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je třeba si dobře zapamatovat a aplikovat ji i v souvislosti s evidencí úrazů 
vzniklých při praktickém vyučování na pracovištích cizích zaměstnavatelů.

Zjišťování příčin školního úrazu při praktickém výcviku je třeba věnovat dvojnásob-
nou pozornost. Školský zákon výslovně stanoví, že škola vede evidenci školních 
úrazů. Na tom nic nemění skutečnost, že zákoník práce stanoví, že došlo-li ke škodě 
při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti 
s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování usku-
tečňovalo. Platí zásada, že školní úraz vyšetřuje a eviduje vždy škola.

NÁVODNÝ POSTUP
1. poskytnout první pomoc a ošetření úrazu

2. bez zbytečného odkladu telefonicky kontaktovat složky záchranného 
sboru ČR (v případě, že došlo k přestupku či spáchání trestného činu nebo 
ke smrtelnému úrazu podat hlášení Policii České republiky), příp. zajis-
tit doprovod poškozeného k lékaři a zpět či domů zletilou osobou, plně 
způsobilou k právním úkonům a s pracovněprávním vztahem ke škole

3. bez zbytečného odkladu kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka 
– důkazní povinnost včasnosti ohlášení leží na škole, proto je třeba 
mít k dispozici elektronický záznam o času provedeného hlášení

POZOR
Pokud nelze rodiče zastihnout, měla by se škola obrátit na příslušný OSPOD, jehož 
pracovníci jsou schopni dohledat i vzdálenější příbuzné, mohou vyrazit přímo do te-
rénu, mají širší pole působnosti. Pokud se i přes to nepovede sehnat nikoho z rodiny 
žáka, je možno jej na žádost OSPOD umístit na 24 hodiny do krizového domu = 
rozložení zodpovědnosti v určitých situacích na různé kompetentní instituce.

4. bez zbytečného odkladu podat hlášení o úrazu příslušnému inspek-
torátu bezpečnosti práce, popřípadě příslušnému obvodnímu 
báňskému úřadu, pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování žáka 
středních škol nebo praktické přípravě studentů vyšších odborných škol 
a důsledkem úrazu byla nepřítomnost žáka nebo studenta ve škole, jed-
nalo se o smrtelný úraz či je pravděpodobné, že žáku nebo studentovi 
bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

5. bez zbytečného odkladu ohlásit vzniklý úraz na pojišťovně školy, pokud ta 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví 
žáků – žák má pak nárok na finanční odškodnění také ze strany školy. 
Způsob a rozsah náhrady škody projednává škola se zletilým žákem či 
zákonnými zástupci nezletilého žáka.

6. zapsat úraz do knihy úrazů, vč. všech podrobností, příp. sepsat záznam 
o úrazu – 1 vyhotovení ponechat ve škole

POZOR
Úrazy eviduje jak škola (z hlediska vzniku úrazu při praktickém vzdělávání dle § 
29 odst. 3 školského zákona), tak fyzická či právnická osoba, na jejímž pracovišti 
se praktické vyučování uskutečňuje (dle § 105 odst. 2–4 zákoníku práce prostřed-
nictvím § 65 odst. 3 školského zákona).

7. předat vyhotovení zápisu o úrazu žáka zletilému žákovi a v případě ne-
zletilého žáka zákonnému zástupci – potvrzení o převzetí zápisu a sro-
zumění s ním
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8. zaslat záznam o smrtelném úraz do 5 pracovních dnů po podání hlášení:

a. zřizovateli

b. zdravotní pojišťovně žáka

c. České školní inspekci

d. místně příslušnému útvaru Policie České republiky

9. po každém úrazu je třeba přijmout opatření – odstranit příčinu úrazu 
a znovu proškolit žáky o bezpečnosti (dokladem o poučení je záznam např. 
v třídní knize a přílohou je osnova poučení). Žáci mohou být také proško-
lení. Pokud je některý žák nepřítomen, je poučen v nejbližším vhodném 
termínu. Dokladem je pak žákem podepsaný zápis, z něhož je možno 
zjistit obsah provedeného poučení.

10. zaslat záznam o úrazu žáka na půdě školy (za uplynulý kalendářní měsíc, 
nejpozději do 5. dne následujícího měsíce):

a. zdravotní pojišťovně žáka

b. příslušnému inspektorátu České školní inspekce

POZOR
Zřizovateli zasílá škola záznam o úrazu, příp. jeho aktualizaci, pouze na jeho 
písemné vyzvání.

11. aktualizace záznamu o úrazu – bezodkladně při poskytnutí náhrady 
za bolest či ztížení společenského uplatnění či při úmrtí důsledkem úrazu

12. zaslání aktualizovaného záznamu o smrtelném úrazu či vyrozumění 
o aktualizaci záznamu o úrazu ČŠI – do 30. září následujícího školního 
roku na elektronickém formuláři se zaručeným elektronickým podpisem/
elektronickou značkou

8.3.4 Úraz žáka mimo školu – výlet, sportovní akce, exkurze apod.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde 
se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje vždy škola (především dozor pedagogických 
pracovníků). Přesná pravidla zajištění BOZ při různých typech akcí konkretizují 
řády a směrnice dané školy či školského zařízení. Za aktivity vykonávané mimo 
místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, se řadí sportovní kurzy, sportovní akce, 
turnaje, závody, exkurze, výlety, lyžařské výcviky, škola v přírodě apod.

Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, 
začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skon-
čení akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném 
čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně 
dva dny před konáním akce, buď zákonným zástupcům žáků, nebo přímo 
zletilým žákům.

Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, 
např. při praktickém vyučování, při praktické přípravě, při kurzech, exkurzích 
a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů, při účasti 
na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě, a na jiných akcích or-
ganizovaných školou.

Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytování v objek-
tech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený 
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režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito 
pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený 
pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu 
v době nočního klidu.

Kromě ustanovení uvedených v metodickém pokynu, jež mohou souviset s vý-
konem dozoru, existují ještě zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo 
ve vzdělávacích programech, například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo 
jiná ustanovení o poměru mezi počtem žáků a počtem dozorujících osob, pří-
padně ustanovení podrobněji určující způsob výkonu dozoru.

Se zajištěním bezpečnosti při akcích konaných mimo školu souvisí dokument 
běžně nazývaný Poučení o bezpečnosti (BOZP), který se sepisuje před každou 
akcí konanou mimo školu nebo školské zařízení. Dokladem o provedeném po-
učení je, dle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem, 
záznam o poučení (například v třídní knize), přílohou je osnova poučení. 
Žák, který nebyl přítomen poučení, je proškolen v nejbližším možném termínu.

Před odjezdem na školní akci konanou mimo školu je také nutné zajistit pode-
psané Prohlášení o bezinfekčnosti žáka, které vyplní zákonný zástupce žáka. 
Zotavovací akce pořádané pro děti a žáky (jako např. škola v přírodě, lyžařský vý-
cvik apod.) jsou upraveny vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích 
na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou Ministerstvem 
zdravotnictví stanoveny požadavky na umístění, prostorové podmínky, stravování, 
ubytování, zásobování pitnou vodou a denní režim dítěte či žáka na školních 
akcích konaných mimo školní zařízení.

U vícedenních aktivit je potřeba celý výlet dobře naplánovat a nezapomenou 
na nutné formuláře. Zde je jednoduchý návod a výčet aktivit, které je potřeba 
zajistit a zorganizovat při vícedenních výletech v rámci oblasti úrazů:

a) poučení žáků o bezpečném chování před odjezdem formou společného 
krátkého školení, stvrzení svým podpisem (druhé poučení na místě akce – 
bezpečný pohyb po ubytování, zákaz opouštění budovy, zákaz vzdalování 
od kolektivu během pohybu venku bez vědomí pedagogického dozoru)

b) výběr přihlášek s podpisem rodičů a souhlasem s účastí (stvrzení o zdra-
votní způsobilosti dítěte, případně výčet zdravotních obtíží, léků, alergií 
apod.)

c) kompletní seznam žáků (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, 
kontakt na rodiče, název zdravotní pojišťovny)

d) výběr zdravotních způsobilostí, potvrzených od praktických lékařů žáků
e) odevzdání kopií kartiček pojišťovny pedagogickému pracovníkovi
f) odevzdání potvrzení o bezinfekčnosti 1 den před odjezdem
g) seznam žáků se zdravotními problémy (medikace a dávkování léků)
h) kniha úrazů
i) evidence veškeré poskytnuté zdravotnické pomoci

a. poskytnutí léčivých přípravků z lékárničky
b. poskytnutí jakéhokoliv ošetření zdravotníkem na školní akci 

(drobné povrchové ranky a odřeniny)
c. ošeření či vyšetření lékařem ve zdravotnickém zařízení (druh vy-

šetření, léky, poplatky)
d. oznámení zdravotního stavu zákonným zástupcům telefonicky 

(získání souhlasu s ošeřením studenta či předčasný odjezd domů)
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j) lékárnička (kontrola stavu případné doplnění)

k) zajištění zdravotníka (pověření osoby)

Další informace jsou uvedeny u kapitoly č. 10 Hromadné výjezdy.

8.3.5 První pomoc

Povinnost poskytnutí první pomoci je dána ze zákona a platí pro všechny 
občany České republiky. Pedagogický personál se neustále pohybuje v pro-
středí se zvýšeným rizikem možnosti vzniku úrazu a jiných zdravotních problémů. 
Proto je vhodné, aby pedagogové měli dostatečné znalosti v oblasti poskyto-
vání první pomoci a byli připraveni na možné situace, vzniklé v prostorách školy 
i mimo ně.

Škola a osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňuje:

 � zabezpečuje podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského 
ošetření

 � odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci

 � zajišťuje seznámení žáků, studentů a zaměstnanců škol se zásadami po-
skytování první pomoci

 � umisťuje na vhodná místa seznam telefonních čísel na složky integrova-
ného záchranného systému

 � informuje žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky o provedených 
opatřeních

Poskytování první pomoci vychází především ze zpracovaného traumatologic-
kého plánu, což je návod na zajištění a poskytování první pomoci, který musí být 
umístěn na všech pracovištích s rizikem úrazu. Toto se vztahuje i na pracoviště 
soukromých poskytovatelů služeb, kam chodí žáci na praktickou přípravu. Dále 
je potřeba zajistit na všech těchto pracovištích potřebný počet zaměstnanců 
k poskytnutí první pomoci a jejich proškolení ve spolupráci s lékařem závodní 
preventivní péče.

Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných 
mimo školu. Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zota-
vovací akci stanovuje zvláštní právní předpis–vyhláška č. 106/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) – jedná se o minimální rozsah vybavení lékárniček.

Osoba zdravotníka školy má stanoveny podmínky dle zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona 
musí být osoba ve funkci zdravotníka či činná při škole v přírodě nebo zotavovací 
akci jako dozor:

 � k této činnosti zdravotně způsobilá–posudek o zdravotní způsobilosti 
vydává registrující praktický lékař, je platný 1 rok od data vystavení

 � fyzickou osobou, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v obo-
rech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická 
osoba, která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnic-
kou činnost (dle vyhlášky č. 106/2001 Sb.) nebo student lékařství po ukon-
čení třetího ročníku.

8.3.6 Prevence úrazů

Jako preventivní opatření je třeba opakovaně proškolovat žáky o bezpeč-
nosti a ochraně zdraví ve školních zařízeních. Proškolovat je potřeba i pedagogy 
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a zaměstnance školy, například školení první pomoci. Pokud budou mít pe-
dagogové základní znalosti z kurzů první pomoci, mohou snáze odhadnout 
a zhodnotit situaci a lépe tak posoudit, o jaké zranění se jedná.

Je také třeba, aby děti ve třídách dodržovaly pravidla o ochraně zdraví a bezpeč-
nosti, což dle zjištění ČŠI dodržuje 98,8 % dětí. Nedodržování pravidel o ochraně 
zdraví a bezpečnosti je možné předcházet pravidelným preventivním školením žáků 
či studentů. Největší pozornost by měla být věnována hodinám tělesné výchovy 
a sportovním událostem, kde dle statistických údajů dochází k velké většině úrazů.

8.3.7 Pojištění proti úrazu

Škola by měla mít sjednánu pojistnou smlouvu za odškodnění při úrazu. Dle 
§ 391 zákoníku práce, odpovídá škola za škodu způsobenou při vyučování 
nebo v přímé souvislosti s ním. Škola odpovídá za škodu, která žákům vznikla 
porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vy-
učování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Při praktickém vyučování 
u právnické nebo fyzické osoby odpovídá za škodu právnická nebo fyzická 
osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo.

Odpovědnost právnické osoby v případech vyjmenovaných v § 391 zákoníku 
práce je odpovědnost absolutní objektivní – zákon nepřipouští vyvinění se z od-
povědnosti. Vždy odpovídá za porušení právních povinností škola.

V případě žáků mateřských škol je odpovědnost objektivní s možností libera-
lizace – mateřská škola se zprostí odpovědnosti, pokud dokáže, že nezanedbala 
náležitý dohled. Existují celkem 4 varianty:

a) za škodu odpovídá nezletilý, pokud nezletilý je schopen ovládnout své 
jednání a posoudit následky a osoba povinná vykonávala náležitý dohled,

b) za škodu odpovídá nezletilý a společně a nerozdílně s ním osoba vyko-
návající náležitý dohled (pokud se neprokáže, že náležitý dohled nebyl 
zanedbán),

c) za škodu odpovídá osoba vykonávající náležitý dohled,

d) za škodu není zodpovědný nikdo (neprokáže se, že náležitý dohled nebyl 
zanedbán).

Veškeré právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení mají ze zá-
kona povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním 
úrazu dle § 365 zákoníku práce. V případě odpovědnosti za škodu vzniklou 
na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů se právnické osoby vykonáva-
jící činnost škol a školských zařízení nemusejí ze zákona pojistit. Dle § 40 zákona 
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být pojištěna pro případ 
odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů 
pouze státní školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
a střediska výchovné péče, nikoliv např. státem zřizované základní či střední školy. 
Školy a školská zařízení zřizované obcí, krajem, soukromé či církevní mohou 
uzavírat pojištění odpovědnosti za škodu, ale nemají zákonnou povinnost.

8.3.8 Statistické údaje

Povinností škol a školských zařízení je informace získané při prošetřování úrazů 
žáků sledovat a provádět jejich rozbor pro prohloubení preventivní činnosti. Dle 
údajů ČŠI za školní rok 2012/2013 bylo zaznamenáno k 31. 8. 2013 celkem 29 191 
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záznamů o úrazech, z nichž nejvyšší počet patří základním školám – celkem 
19 748, smrtelný úraz byl zaznamenán v tomto školním roce pouze 1.

Dle statistiky počtu úrazů v jednotlivých činnostech ve středním vzdělávání 
ve školním roce 2012/2013 docházelo k nejvíce úrazům  při tělesné výchově (4 064 
úrazů), při praktickém vyučování (1 249 úrazů) a při přestávkách (776 úrazů). U zá-
kladních škol je toto pořadí téměř shodné – při tělesné výchově, při přestávkách 
a při jiných činnostech. Co se týče mateřských škol, stává se nejvíce úrazů při 
jiných činnostech (téměř z 80 %), dále z 12 % při vyučovací hodině a z 6 % při 
tělesné výchově.

Tabulka 1: Přehled inspekčních zjištění v oblasti vedení evidence úrazů ve školním 
roce 2012/20133

BOZ 
2012/2013

Škola/školské 
zařízení MŠ ZŠ SŠ Ostatní Celkem

Kontrolované 
subjekty

po
če

t1

%2

po
če

t

%

po
če

t

%
po

če
t

%

po
če

t

%

36 16,4 85 38,8 37 16,9 61 27,9 219 100

Kontrola vedení evidence úrazů 
žáků včetně vyhotovení a zaslání 
záznamů o úrazu stanoveným 
orgánům a institucím

4 5,3 31 41,3 22 29,3 18 24 75 100

Kniha úrazů není vedena 1 1
Kniha úrazů neobsahuje povinné 
údaje 4 5 4 5 18

Záznam o úrazu neobsahuje 
povinné údaje 1 2 2 5

Záznam o úrazu není zaslán 
v požadovaném termínu 12 8 3 23

Záznam o úrazu není zaslán 
stanoveným orgánům a institucím 13 8 7 28

Největší poměr výskytu úrazů podle poraněných částí těla má na středních, zá-
kladních i mateřských školách, na prvních třech pozicích, horní končetina (48,5 % 
případů), dolní končetina (30,2 %), hlava (12,6 %). Poté mají zastoupení krk, břicho, 
hrudník, záda a jiné. Ve 40,7 % úrazů je zjištěnou příčinou úrazu nepozornost 
žáka. Celkově dochází k vyšší úrazovosti u chlapců (55,6 %) nežli u dívek (44,4 %).

8.4 Praktické poznámky

8.4.1 Otázky a odpovědi

1. Do kdy je nutné zaslat pojišťovně žáka hlášení o smrtelném úrazu?

Hlášení o smrtelném úrazu žáka je škola, resp. její vedoucí pracovník, povinen 
zaslat do 5 pracovních dnů od podání hlášení o úrazu. Legislativa škole neukládá 
bezodkladnou povinnost hlášení vůči zdravotní pojišťovně, ovšem v praxi je 
doporučeno tuto událost zdravotní pojišťovně žáka hlásit ještě před touto sta-
novenou lhůtou

2. Jak máme postupovat, pokud žák úraz nenahlásí a přesto žádá 
odškodnění?

3  Zdroj: Česká školní inspekce. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013. [online].[cit. 2014-
09-04]. <http://www.csicr.cz/getattachment/dbb46d47-e52b-49ba-915f-b47cdb82cae4>
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Pokud nebyl žákem či svědkem ohlášen úraz škole a tudíž ani nebyl zapsán 
do knihy úrazů, nelze jej dále hodnotit jako úraz žáka, který se stal na půdě školy, 
resp. při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nebo při poskytování 
školských služeb.

V interních dokumentech týkajících se ochrany bezpečí a zdraví bývá použita 
následující formulace: „Pokud žák opustí školu a úraz nenahlásí, nelze jej ani ná-
sledující den evidovat v knize úrazů a uplatňovat nárok na finanční odškodnění 
u pojišťovny školy.“

3. Jak se máme pojistit v rámci odpovědnosti za škodu vzniklou na životě 
a zdraví žáků?

Pojištění odpovědnosti by mělo krýt především následující:

 � újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení

 � škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením 
hmotné věci

 � jinou škodu vyplývající z újmy na zdraví a životě nebo ze škody na věci 
(tzv. následná finanční škoda)

 � odpovědnost za čistou finanční škodu, tedy škodu nevyplývající z újmy 
na zdraví nebo škody na majetku.

Kromě toho by měl rozsah pojistné smlouvy krýt také následující újmy:

 � nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práva poškozeného 
na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění)

 � duševní útrapy rodiče nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě 
usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Dále by pojištění odpovědnosti mělo krýt:

 � náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou

 � regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocen-
ského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského 
pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo 
životě člověka.

4. Co když si nejsme jisti, zda k úrazu došlo při činnostech přímo souvise-
jících se vzděláváním?

Pokud si nejste jisti, zda k úrazu došlo při činnostech přímo souvisejících se vzdě-
láváním, můžete přesto úraz do knihy úrazů zaevidovat. Škole toto nezpůsobuje 
žádné nepříznivé právní následky. Zaevidování úrazu totiž není rozhodující pro 
posouzení úrazu z hlediska odpovědnosti za škodu.

5. Jak se počítá nepřítomnost žáka ve vyučování?

Pokud se úraz stane ve čtvrtek při 2. vyučovací hodině a žák je dále veden jako ne-
přítomný z důvodu ošetření u lékaře a v pátek zmešká 1. vyučovací hodinu kvůli 
dalšímu vyšetření, je splněna podmínka nepřítomnosti žáka ve vyučování, která 
zasahuje do min. 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů. Analogicky též pokud 
se úraz stane v pátek a žák chybí také v pondělí. Je ovšem nutné, aby nepřítom-
nost byla způsobena úrazem. Pokud tedy žák druhý den nepřijde do školy, jelikož 
je nemocný a nemoc nesouvisí s úrazem, podmínka pro vyhotovení záznamu 
o úrazu v důsledku nepřítomnosti žáka ve vyučování není dána.
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8.4.2 Příklady z praxe, dobré a špatné zkušenosti

 � Příklad podcenění vážného úrazu, kdy došlo ve školní družině k úrazu při 
útoku jednoho žáka na druhého. Chlapec porazil druhého chlapce i s židlí, 
na níž seděl, a jejíž opěradlo se při pádu dostalo pod jeho žebra. Chlapec 
měl podezření na poranění sleziny (po rentgenovém vyšetření bylo zjiš-
těno, že chlapec má rozdrcenou ledvinu). Tento případ se stal v ranních 
hodinách před výukou, rodiče zraněného chlapce však byli kontaktováni 
až v 11 hodin dopoledne. Chlapci byla následně ledvina odoperována. 
Vychovatelka, která měla vykonávat náležitý dozor nad dětmi ve školní 
družině, úraz podcenila a došlo až na soudní jednání.

 � V hodině tělesné výchovy došlo k utržení úpony šlachy na pánevní kosti 
žáka. Žák totiž nebyl dostatečně rozcvičen a přitom závodil v běhu. Z toho 
vyplývá, že je třeba zátěž zařazovat postupně s ohledem na věk, zdatnost 
i možné obtíže jednotlivých žáků. Tělesná výchova se pro mnohé z žáků 
stává nepříjemnou a většinou to vyústí až v osvobození žáka z těchto hodin.

 � Žák se přesouval mezi jednotlivými učebnami, a při strkanici s jinými žáky 
upadl. Přítomný pedagog doprovodil zraněného žáka do ředitelny, měl 
roztržené oblečení a nestěžoval si na žádnou bolest, proto tento incident 
nebyl zapsán do knihy úrazů. Byli pouze informováni rodiče žáka. Druhý den 
však žák do školy přišel s fixačním krčním límcem, ačkoliv při prvotním „ošet-
ření“ si nestěžoval na žádnou bolest. Následky se dostavily až po několika 
hodinách, kdy musel být odvezen k lékaři. Dodatečně byl tedy tento úraz 
zaznamenán do knihy úrazů a byl vyhotoven záznam o úrazu. Bolestné 
i poničené věci byly uhrazeny z pojistky školy. Matka žáka však obvinila 
školu, že neposkytla chlapci dostatečnou první pomoc. Škola v této části 
nepochybila, žák si na bolest nestěžoval, nešlo určit, že je zraněn. Případ 
se prošetřuje, ale není vyloučeno, že se to neobrátí proti škole.

 � Z praxe vyplývají další zkušenosti, které je třeba při zápisu úrazu do knihy 
úrazů zhodnotit a příp. dopsat do dalších kolonek. Jedná se o:

 � čas, kdy k úrazu došlo

 � jakým způsobem byl úraz ošetřen

 � zda byl informován zákonný zástupce žáka, jakým způsobem a kdy 
– v rámci dokazování včasnosti ohlášení (škola zákonného zástupce 
informovala v konkrétním čase a konkrétním prostředkem) – tele-
fonní hovor může rodič zapřít, ačkoliv telefonní společnosti hovory 
evidují, ovšem SMS či e-mail s potvrzením o doručení je jistějším 
způsobem (lze např. zavolat rodičům a zároveň zaslat e-mail či SMS)

 � jak bylo se zraněným naloženo – vyzvednut zákonným zástupcem, 
poslán s dozorující osobou k lékaři, vrátil se zpět do hodiny atd.

 � žák byl předán zákonnému zástupci – kým, kdy, kde

 � údaje o svědcích – pro případ dodatečného šetření úrazu a jeho příčin

 � informace o tom, zda byl vyhotoven záznam o úrazu

 � Případ, který byl rozhodován u Nejvyššího soudu – Žáci 8. třídy 
jedné ZŠ byli spolu se 2 učitelkami na školním výletě. Byli ubytováni 
v chatkách rekreačního střediska. Vedoucí zájezdu žáky prokazatelně se-
známila s požadavky na chování při školním výletě. Mimo jiné stanovila 
večerku na 22:00 hod. Toto bylo oběma pedagogickými pracovnicemi 
důsledně kontrolováno a dodržováno. Obě učitelky kontrolovaly dodr-
žování nočního klidu ještě dlouho po 22. hodině, až do 23:30 hod. Potom 
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se rozhodly, že půjdou spát. Vedoucí střediska se s nimi rozloučil, a s tím 
se rozešli. Zhruba ve 23:40 hod. přivedli spolužáci chlapce s rozříznutou 
rukou. Tento chlapec se chtěl dostat do jiného pokoje, kam ho osazenstvo 
nechtělo pustit. Udeřil proto pěstí do skleněné výplně dveří a následně si 
o roztříštěné sklo rozřízl ruku. Rodiče žáka požadovali odškodné ve výši 
zhruba 67 000 Kč. Případ syna dovedli až k Nejvyššímu soudu, který však 
uznal nevinu pedagogického dozoru a zamítl rovněž placení shora uve-
deného odškodného. Navíc konstatoval, že dítě v tomto věku by mělo 
být na takové úrovni, že si uvědomuje následky úderu do rozbitého skla, 
tedy popíchání, pořezání. Díky svědectví vedoucího střediska a spolužáků 
se obě učitelky „vyvinily“.

8.5 Vzorové dokumenty
Kniha úrazů

Záznam o úraze

Poučení o bezpečnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti

Kniha úrazů 
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Záznam o úrazu 
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Poučení o bezpečnosti 
Seznam studentů ………………………………… vyjíždějících na turistický kurz dne ……………………. 

Jméno Podpis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Studenti stvrzují svým podpisem, že byli poučeni o bezpečném chování během cesty na turistický 
kurz i o bezpečném chování během celého pobytu. 

Školení provedli …………………………………… dne ………………………………….. na ………………………………, 
opakovaně proběhne též první den na místě pobytu tj. v …………………………… .  
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Potvrzení o bezinfekčnosti 
 

Prohlašuji, že můj syn/má dcera __________________________________ narozený/á dne 
__________________________, se nedostal/a  v posledních dnech do styku s infekční nemocí a je 
zcela zdráv/a a schopen/schopna se zúčastnit ________________________ ve dnech 
_________________ v ________________________.  

Souhlasím - nesouhlasím s účastí (např. na lanovém parku v __________). 

Zdravotní potíže (i alergie)__________________________________________________________. 

Léky____________________________________________________________________________. 

 

Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých 
údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 

Telefonické spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na kurzu: 
__________________________________. 

 

 

 

_______________________ 

Podpis zákonného zástupce 

 

 

V __________________________ 

Dne _______________________  
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