
škola v přírodě Plasy - základní informace: 
 
termín: 22. 6. - 28. 6. 2018 
odjezd, 22. 6. (13:30 přistavení autobusů, 14:00 odjezd) 
příjezd, 28. 6. (mezi 12:00-13:00, bude upřesněno) 
vždy parkoviště u Albertu 
 
adresa: jméno a příjmení, gymnázium Most, třída, ŠvP - RS Máj, Peklo 393, 331 01 Plasy 
 
lékařská dokumentace: 
-lékařské potvrzení od praktického lékaře (nesmí být starší jednoho roku) Po ukončení pobytu 
se tento dokument bude vracet rodičům, lze jej využít opakovaně (např. na tábor). 
-bezinfekčnost, u odjezdu ji odevzdá rodič třídní učitelce, nesmí být starší než jeden den.  
-kopie kartičky pojištěnce. 
 

Podrobnější informace k lékařské dokumentaci: 

Lékařská dokumentace, léky, zodpovědnost za přijetí dítěte na pobyt 

Dle platných právních předpisů smí být k pobytu přijato pouze dítě, které odevzdá příslušnou 

zdravotní dokumentaci, tj. lékařské potvrzení, bezinfekčnost a kopii kartičky pojištěnce. Je možné 

použít formulář v příloze. 

Lékařské potvrzení musí být vystaveno praktickým lékařem dítěte. Lékařské potvrzení nesmí být 

starší jednoho roku (pozor, platnost by mu neměla vypršet v době pobytu). Po ukončení pobytu se 

tento dokument vrací rodičům, lze jej použít opakovaně (např. na tábor).   

Bezinfekčnost odevzdává rodič (dítě) učiteli u odjezdu. Nesmí být starší než jeden den. Není možné, 

aby do bezinfekčnosti rodiče uváděli zdravotní problémy dítěte, které nejsou uvedené v lékařském 

potvrzení. V bezinfekčnosti zároveň rodiče musí podepsat souhlas s tím, že se dítě na začátku pobytu 

zúčastní zběžné zdravotní prohlídky (vlasy, krk) a dále, že souhlasí s tím, že dítě může být v případě 

potřeby na pobytu ošetřeno osobou vykonávající zdravotní dozor.  

Rodiče předají léky dětí učiteli v den odjezdu. Každý lék musí být popsán jménem a příjmením dítěte 

a názvem třídy. Rovněž je třeba připojit režim užívání. Pokud dítě musí mít během pobytu nějaký lék 

stále u sebe (např. Ventolin, Inzulin), je potřeba, aby rodiče odevzdali učiteli prohlášení, ve kterém 

uvedou, že dítě je poučeno o aplikaci léku a že zaručují, že lék bude uložen tak, aby nemohlo dojít k 

jeho zneužití jinými dětmi. V prohlášení by rovněž mělo být uvedeno, že dítě bude s sebou mít 

dostatek léku, že ošetřující lékař o aplikaci léku dítětem ví a že dítě nepotřebuje žádnou zvláštní péči 

zdravotníka dodavatele. Nebude-li mít učitel od rodiče toto prohlášení, nemusí zdravotník dodavatele 

přijmout zodpovědnost za takové dítě. Výše uvedené platí i pro případ, kdy dítě trpí vážnější nemocí 

nebo poruchou. 

 

Školu v přírodě organizuje agentura Haul – podrobnosti o ní můžete najít na jejích webových 
stránkách: www.haul.cz , na tyto stránky do sekce Školy v přírodě bude agentura dávat 
informace o našem příjezdu, zda je vše v pořádku, jak se dětí mají atd.    
 

K těmto základním informacím přidáváme následující přílohy: 

Příloha 1: List účastníka – zde je možné najít mj. formuláře pro bezinfekčnost a lékařský posudek. 

Příloha 2: Organizační řád školy v přírodě 

Příloha 3: Doplňující informace (doporučené věci sebou) 


