
FORMULÁŘ Č. 1 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:................................................................................. 

Třída:........................................... 

Prohlášení odpovědnosti za škody 

 

     Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené dítětem v době 

trvání akce na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu, vlaku, apod. 

V případě finančních nákladů na opravu poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu 

uhradit.  

     Pozn.: Pořadatel akce ZŠ U Obory je pojištěn u Kooperativa – pojišťovna a. s. Pojištění 

se vztahuje na úraz i odpovědnost organizace. 

 

 

V ..................... dne………… Podpis zákonného zástupce: .................................................. 
 

Žádost o možnost rozchodu 

Žádám Vás o možnost, aby výše jmenovaný/á mohl/a mít v průběhu školy v přírodě  

rozchod. Čas a místo rozchodu určuje výhradně pedagogický doprovod. 

Zároveň beru na vědomí, že žádosti nemusí být vyhověno. 

 

Jsem si vědom/a všech právních důsledků, které toto rozhodnutí může mít  

a činím jej dobrovolně. 

 

V ..................... dne………… Podpis zákonného zástupce: .................................................. 

 

 

 

Souhlas s aktivitami nad rámec Školního vzdělávacího programu 

 
   

Aktivity, které jsou zde dětem nabízeny, nejsou zahrnuty ve Školním vzdělávacím 

programu ZŠ U Obory, proto k jejich realizaci potřebujeme váš písemný souhlas. 

 

Jedná se o tyto aktivity: 

 

 

Dopisuje třídní učitel. 

 

 

 

 

 

V ..................... dne………… Podpis zákonného zástupce: .................................................. 

  



FORMULÁŘ Č. 2 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:................................................................................. 

Třída:........................................... 

Souhlas s podáním volně prodejných léků 

Souhlasím s tím, aby byly mému dítěti v případě potřeby podány volně prodejné léky, které 

jsou součástí lékárničky, kterou má na starost zdravotník zotavovacích akcí. 

Veškeré léky, které dítě užívá, musí zákonný zástupce odevzdat při odjezdu zdravotníkům 

zotavovacích akcí (výjimku tvoří spreje pro astmatiky, např. Berodual, Ventolin a inzulín). 

Jedná se i o léky na bolest (hlavy, menstruační bolesti apod.), léky, které dítě užívá 

pravidelně (na alergie aj.). Vezeme s sebou plně vybavenou lékárnu, která odpovídá 

zákonným normám, takže zde máme dostatečné vybavení analgetiky, antihistaminiky apod. 

Toto nařízení nám ukládá vyhláška č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 

zotavovací akce pro děti.  

 

V ..................... dne………… Podpis zákonného zástupce: .................................................. 
 

Souhlas s podáním antihistaminika Dithiadenu 

Souhlasím s tím, aby byl mému dítěti v případě vážných alergických komplikací (popř. 

hrozícímu anafylaktickému šoku) podán lék Dithiaden. Tento lék se váže na lékařský 

předpis a škola jej má předepsaný od závodní lékařky. V závažných případech, např. sršní 

či včelí bodnutí, často antihistaminika, která se neváží na lékařský předpis, dostatečně 

nezabírají. Podání tohoto léku bude konzultováno s praktickým lékařem pro děti a dorost, 

který je nejblíže škole v přírodě, popř. s dětskou pohotovostí či nejbližší nemocnicí. Rodiče 

budou o podání tohoto léku dítěti informováni telefonicky. 

 

V .........................   dne..................  Podpis zákonného zástupce................................. 
 

Souhlas s transportem zraněného dítěte do zdravotnického zařízení 

V případě závažných úrazů ohrožujících zdraví či život dítěte a v případech akutních stavů 

bude k dítěti zavolána Zdravotnická záchranná služba. U dětí se ale vyskytují i stavy a 

úrazy, které tento zásah nepotřebují. Velmi se nám osvědčil převoz dětí automobilem 

pedagoga nebo provozovatele areálu. I k tomuto úkonu potřebujeme Váš souhlas. Pokud 

nebude souhlas udělen a zdravotník zotavovacích akcí usoudí, že dítě potřebuje lékařskou 

péči (popř. bude-li chtít konzultovat zdravotní stav dítěte s lékařem za přítomnosti dítěte), 

bude k dítěti zavolána sanitka a zákonný zástupce je povinen se v co nejkratší době dostavit 

do zdravotnického zařízení, kam bude dítě převezeno. O tomto bude informován 

pedagogem telefonicky. 

Souhlasím s tím, aby v případě méně závažných stavů a úrazů bylo dítě do zdravotnického 

zařízení transportováno automobilem pedagoga nebo provozovatele areálu, a to vždy za 

přítomnosti pedagogického pracovníka. O tomto transportu bude zákonný zástupce rovněž 

informován telefonicky. 

 

 

V............................    dne...............................   Podpis zákonného zástupce:.......................... 



FORMULÁŘ Č. 3 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:................................................................................. 

Třída:........................................... 

Řád školy v přírodě 

 
   

1. Na škole v přírodě platí kromě jiného i Řád školy, kterým se žáci řídí po celý školní 

rok. 

2. Žák je povinen řídit se Řádem školy v přírodě, všemi pokyny pedagogických 

pracovníků, vychovatele, popř. pokyny personálu objektu. 

3. Žák dodržuje všechna pravidla slušného chování, hygieny, bezpečnosti práce a 

protipožární opatření. Chová se tak, aby neohrozil své zdraví a zdraví ostatních osob. 

4. Žák je povinen dodržovat denní režim školy v přírodě. 

5. Žák je povinen šetřit zařízení a ostatní majetek v rekreačním areálu a chránit jej před 

úmyslným poškozením. Veškeré poškození či závadu hlásí neprodleně pedagogům, 

kteří vykonávají povinný dohled. 

6. Ztrátu věcí hlásí žák neprodleně pedagogům. 

7. Žáci jsou si vědomi, že za osobní věci typu mobilní telefony, tablety, herní konzole, 

notebooky, fotoaparáty apod. si ručí sami, a to jak za jejich poškození, tak i ztrátu. 

8. Každý úraz či zdravotní problém hlásí žáci neprodleně vyučujícím, popř. zdravotnici. 

9. Žáci jsou povinni dodržovat pitný režim, a to jak v objektu, tak i na výletech apod. 

Jsou povinni pravidelně jíst, zejména snídaně a během fyzické zátěže. 

10. Po celou dobu Školy v přírodě platí pro žáky přísný zákaz kouření, konzumace 

alkoholických a kofeinových nápojů a distribuce a užívání jakýchkoli psychotropních 

látek. 

 

 
V případě opakovaného či závažného porušení Řádu školy či Řádu školy v přírodě, nekázně a 

opakovaného neuposlechnutí pokynů pedagogů, vychovatelů a zaměstnanců areálu jsou zákonní 

zástupci povinni na vyzvání vedoucího ŠvP své dítě odvézt domů bez nároku na vrácení části 

nákladů. 

Podrobně jsem se seznámil/a se všemi pravidly a beru je na vědomí. 

 

 

!!! Za osobní věci (MP3, MP4, herní konzole, notebooky, mobilní telefony, kapesné – pokud ho děti 

budou chtít mít u sebe) si děti zodpovídají samy!!! Po celou dobu ŠVP se žáci řídí Řádem školy. V 

případě jeho porušení, nekázně a opakovaném neuposlechnutí pokynů pedagogů a zaměstnanců 

areálu jsou zákonní zástupci povinni na vyzvání vedoucího ŠvP své dítě odvézt domů bez nároku na 

vrácení nákladů. V případě zničení jakéhokoli vybavení, je žák povinen zaplatit náklady na opravu, 

popřípadě zakoupit poškozenou věc novou !!! 

 

 

V...........................   dne.........................     Podpis zákonného zástupce:................................. 

 
 

 

 

 


