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                                                   ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 

 
Vážení rodiče, 

 Dle zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon v platném znění) a Školního řádu školy zákonní zástupci informují 

školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných 

skutečnostech dítěte nebo žáka, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, na účast při 

veškerých akcích pořádaných školou (škola v přírodě, soutěže, olympiády, plavecký výcvik, 

výlet ale i běžné hodiny při vyučování tělesné výchovy, pracovního vyučování atd).  

Prosím tedy o vyplnění přiloženého formuláře. Děkuji  

 

 

                                                                                                 PaedDr. Darina Ježíšková 

                                                                                                         Ředitelka školy  

 

 

 

Jméno a příjmení žáka………………………..…………..třída…………školní rok…………... 

 

Zdravotní stav (nehodící se škrtněte, omezení doplňte- specifikujte):   

 

 Výborný        - bez omezení 

 Pozměněn     - 

omezení: …..…………………………………………………….….. 

 

………………………………………………………………………………………...… 

 

………………………………………………………..……………………..………….. 

 

           Dále beru na vědomí, že veškeré změny zdravotního stavu mého dítěte v průběhu roku 

jsem povinen nahlásit třídnímu učiteli  

 

 

V Bohumíně …………………………            …………………………………….    

                                datum     podpis zákonného zástupce 

 

Změny (nutně vyžádané, nový školní rok):       

 

                                                           

                     …………………………             …………………………………….    

                                datum     podpis zákonného zástupce 

 

                     …………………………             …………………………………….    

                                datum     podpis zákonného zástupce 

 

                     …………………………             …………………………………….    

                                datum     podpis zákonného zástupce 
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 ŽÁDOST  
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

 

Žadatel 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………….. 

 

Adresa trvalého bydliště ………………………………………………………………………... 

 

 

 

Žádám pro svého syna dceru: ………………………………………dat.narození…………… 

 

v době výuky v MŠ, ZŠ, pobytu ve školní družině, akcích školy apod. o : 

 

1. podávání medikace (jaké): 

 

Název………………………………….způsob podání………………………………………… 

 

 

2.zajištění zdravotních výkonů (bližší specifikace a rozsah)  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vyjádření – souhlas  lékaře: 

  

 

 

V…………………………dne…………..…                      ……………………………………       

                                                                                                    razítko a podpis lékaře 

 

 

 

 

Podpis žadatele (zákonného zástupce dítěte)                                                                                  

                                                                                               ..……………………………….. 
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INFORMOVANOST UČITELŮ, KTEŘÍ S DÍTĚTEM PRACUJÍ 

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………Dat.narození:…..………………..  

 

Zdravotní projevy onemocnění: …………………………………………………….................. 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

Postup při obtížích ……………………………………………………………………………... 

  

...……………………………………………………………………….……………………….. 

 

…………………….…………………………………………………..………………………… 

 

………………………………………………………………………........................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………..   

 

Volat na telefonní číslo: ……………………………….. 

 

 

Byli seznámeni dne: ……………………………….……. 

 

 

Podpisy 

 

 Zákonného zástupce ……. ……………………..… 

 

 

 

 Učitelé, kteří o dítě pečují ……………………………… 

  

 ……………………………… 

 

 ……………………………… 

 

 ……………………………… 

  

 ……………………………… 

  

 ……………………………… 


