
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  

Prohlašuji, že dítě…………………………………. je zdrávo. Současně mi není známo, že by dítě v posledních 

dnech přišlo do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které onemocněly infekční chorobou. 

Dítě nejeví známky onemocnění (zvracení, průjem, zvýšená teplota,…). Jsem si vědom/a toho, že na 

školní výlet nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, 

který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil dítěti zvýšený 

zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření. Dítě je schopno zúčastnit 

se školy v přírodě Bílá od 5. 9. 2016 do 9. 9. 2016 Telefonní spojení na rodiče dítěte po dobu školy  

v přírodě: …………………………………………………………………………………………………  

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

V den (datum odjezdu): …………………  

Podpis rodičů nebo zák. zástupců…………………… 
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