
Závazná přihláška 
 

Souhlasím s účastí svého syna / dcery (dítěte svěřeného do péče):  

 

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

 

na Příměstském táboře v:  

I. termín: 7. 7. - 17. 7. 2020 

      13. 7. - 17. 7. 2020 

II. termín: 10. 8. - 14. 8. 2020 

III. termín: 20. 7. - 24. 7. 2020 

                   *zaškrtněte zvolenou variantu 

Prosíme o vyplnění těchto údajů o Vašem synovi/dceři (dítěti svěřeném do péče):  

 

Třída :__________ datum narození/rodné číslo:___________/____________________ 

Pojišťovna + její číslo : __________________ 

Zdravotní omezení (vypište)________________________________________________ 

Bydliště:________________________________________________________________ 

Telefon _________________________________________________________________ 

 

Dále prohlašuji, že můj syn/dcera(dítě svěřené do péče) je po zdravotní i psychické stránce zdravotně 

způsobilý/á/ k účasti na táboře.(v rámci své diagnózy) a podrobil/a se stanoveným pravidelným 

očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci.                             

 

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

zejména jsem si vědom/a případných následků. 

 

Můj syn/dcera (dítě svěřené do péče) je schopen/a/ dodržovat řád akce, se kterým jsme byli seznámeni, 

uposlechnout pokynů přítomných pedagogů. 

 

Jsem si vědom(a) toho, že na tábor nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto 

pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky, či žák, který není schopen 

dodržovat režim dne, řád školní akce a řád školy, pokyny pedagogů 

Při vážném onemocnění dítěte zajistíme jeho odvoz domů. 

Před nástupem odevzdám: 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na příměstském táboře 

Potvrzení o bezinfekčnosti, léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob 

užívání). 

Byl jsem seznámen(a) s organizačním a pedagogickým zajištěním  a souhlasím s nimi. 

Jsem si vědom(a) a souhlasím s tím, že škola zajišťuje pedagogickým dozorem program příměstského 

tábora od 8,00 hod. do 16,00 hod. Od 7,00 do 8,00 hod. bude v provozu ranní družina personálně 

zajištěná pedagogickými pracovníky tábora. 

 

 

 

 

 



 

 

Omlouvání dítěte, STORNA  

V případě nepředpokládané absence dítěte na táboře je nutné, co nejdříve dítě omluvit, a to na 

telefonu 1. termín: 608227403, 2. termín: 737019358, 3. termín: 731175564 

 

Storno poplatky 

60% storno – v případě nemoci dítěte – oznámeno před nástupem na tábor (vyžadujeme 

potvrzení od lékaře) 

Z ostatních důvodů (před nástupem na tábor i během tábora) činí storno poplatek 100% 

uhrazené částky. 

 

Rodiče souhlasí/nesouhlasí
*
 se zveřejněním fotografií z tábora za účelem prezentace činnosti 

Sdružení rodičů při Speciálních školách, z.s. a MŠ, SZŠ a PŠ Hradec Králové. 
 
 

 

Jméno a příjmení zákonných zástupců (hůlkovým písmem) 

 

 

 

____________________________________ 

Dne:                            podpisy zákonných zástupců 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nehodící se škrtněte 

 


