
Zdravotní způsobilost 

Při výjezdních akcích žáků na školy v přírodě, lyžařské kurzy a jiné zotavovací akce (adaptační 

kurzy), ale také před plaveckým výcvikem apod. se sleduje jejich tzv. „zdravotní způsobilost“. Někdy 

dochází k záměně pojmů a nejasnostem v otázce, kdo je schopen rozhodnout, zda je dítě k uvedené 

činnosti zdravotně způsobilé – zda stačí potvrzení od rodičů (zákonných zástupců), nebo musí potvrzení 

vystavit lékař. 

Posoudit, zda je dítě zdravotně způsobilé, je v kompetenci pouze lékaře, nikoli rodičů. Jakékoli 

prohlášení rodičů v tomto smyslu nemá žádnou právní hodnotu. Rodiče jsou podle školského zákona 

povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, ale opět musí tuto informaci doložit lékařským 

posudkem.  Pouze  před  zahájením  zotavovacích  akcí  je  od  rodičů  vyžadováno  potvrzení  o  tzv. 

„bezinfekčnosti“, což je něco zcela jiného než zdravotní způsobilost. Následující odstavce uvádějí 

podrobnosti. 

Posudek lékaře 

Čl. 5, Zdravotní předpoklady 
(2)“Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, ale i na 

sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní 

způsobilost (§ 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ), kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař 

pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“ 

 

(3) „Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu (§ 22 zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon ) o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle 

odstavce 2.“ 

 

Problematiku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních upravuje kromě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví též Metodický pokyn 

MŠMT č.j.: 37 014/2005-25  ze dne 22. prosince 2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,  

žáků  a  studentů  ve  školách  a  školských  zařízeních  zřizovaných  Ministerstvem  školství,  mládeže     

a tělovýchovy, který je považován za vzorový i pro školy zřizované obcemi. Dle tohoto pokynu § 22, 

odst.(3) jsou zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinni 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,… (viz výše). 

 

Problematice bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  žáků  věnuje  pozornost  rovněž  Zákon  č.  561/2004  Sb.  

o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

 

§ 9  Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci 

 

(1) Základní škola a předškolní zařízení může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které 

a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování  podrobit pro trvalou kontraindikaci, 

 

(2) Pořádající osoba  může na zotavovací akci  přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené        

v odstavci 1. 

 

(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek 

vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. ( Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) 

Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo 



stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek    

o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této 

doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

 
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte 

 

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

 

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A 

ŠKOLE V PŘÍRODĚ 
 

Evidenční číslo posudku: 

 

1. Identifikační údaje 

 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

IČO: 

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: 

Datum narození posuzovaného dítěte: 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: 

 

 

2. Účel vydání posudku 

 

 

 

3. Posudkový závěr 

 

 
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci 

 

a) je zdravotně způsobilé*) 

b) není zdravotně způsobilé*) 

c) je zdravotně způsobilé s omezením*)**): 

 

 

B) Posuzované dítě 

 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)……………………………………………………… 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)…………………………………. 

d) je alergické na………………………………………………………………………… 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)…………………………………………….. 



Poznámka: 

*) nehodící se škrtněte 

**) Byli-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení 

podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 

 

 

4. Poučení 

 

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních 

dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh 

na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že 

posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá 

s podmínkou. 

 

5. Oprávněná osoba 

 

Jméno, případně jména, a příjmení oprávněné osoby: 

 

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzná dítěte): 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 

 

podpis oprávněné osoby 

 

Datum vydání posudku 

 

Jméno, příjmení a podpis lékaře 

razítko poskytovatele zdravotních služeb 


