
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE ZE DNE, 
KDY DÍTĚ ODJÍŽDÍ NA HUSKY CAMP 

 

Já (jméno a příjmení) 

                                  -------------------------------------------------------------------------------- 

bytem 

           --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------, čestně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(jméno, příjmení, pokud je bydliště odlišné od bydliště rodičů, uvést odlišnou adresu) 

změnu režimu, dítě nejeví příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená teplota, horečka, 

kašel, dušnost, bolest v krku nebo svalů, ztráta chuti nebo čichu, průjem, atd.,a že: 

1. ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou COVID-
19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z nákazy a 
ani mu není nařízeno karanténní opatření, 

2. ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě v zahraničí, v případě, že ano, tak 
konkrétně kde a od kdy do kdy: 

 

Dále potvrzuji, že dítě je schopno plně se účastnit programu Husky Campu. 

Jsem si plně vědom/-a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 

nebylo pravdivé. 

V:        dne: 

 

                                                  ------------------------------------------------------------------- 

            podpis zákonného zástupce 

Kontakt na osobu a telefon k okamžitému zastižení během pobytu dítěte na Campu: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(otoč) 



UŽÍVÁNÍ LÉKŮ 

 

Dítě pravidelně užívá léky (zatrhněte):                 ANO  NE 

Pokud ano, napište, jaké léky dítě užívá, a doplňte dávkování. 

 

LÉK (název)       DÁVKOVÁNÍ 

 

………………………………………………..  …………………………….…… 

 

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

 

…………………………………………………  ………………………………….. 

 

…………………………………………………  …………………………………… 

 

JINÁ OMEZENÍ U DÍTĚTE: 

 

 

 

Datum:    Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE/ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro 
zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 

 

I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Zotavovací akce pro děti a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a dále prováděcím 
právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací 
akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o zotavovacích akcích“). 

Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná 
se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným 
usnesením vlády a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v dotčených oblastech 
činnosti.  

Zotavovací akce pro děti je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu 
delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě 
umožnit získat specifické znalosti nebo dovednosti.    

Jiná podobná akce pro děti je organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu 
kratší než je definována zotavovací akce, tj. akce s počtem do 29 dětí do 15 let nebo 
s dobou trvání do 5 dnů. 

Husky Camp je dle legislativy JINÁ PODOBNÁ AKCE. 

Pořádajícím osobám jiných podobných akcí pro děti se doporučuje postupovat v souladu 
s povinnostmi uloženými zákonem o ochraně veřejného zdraví zotavovacím akcím pro děti 
v § 8 až §11, a ustanovení § 10 se na jiné podobné akce pro děti, ve spojení s § 12 zákona o 
ochraně veřejného zdraví, vztahuje. 

 

II. HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 

Při naplňování povinností uložených § 11 zákona o ochraně veřejného zdraví se zvláštní 
důraz klade na provedení vstupního zdravotního filtru u dětí včetně kontroly a převzetí od 
zákonného zástupce platného Prohlášení o bezinfekčnosti. Dále se klade důraz na důsledné 
dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně 
platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou,  použití dezinfekce (zajišťuje organizátor 
akce), použití roušek v návaznosti na vykonávanou činnost (např. pohyb na veřejnosti mimo 
prostory Campu), je doporučeno omezení pohybu rodičů v prostorách pobytové akce – 
Campu při předávání a převzetí dětí. 

Každé dítě musí používat vlastní ručník, a proto žádáme, abyste dítěti zabalili vedle 
ručníku – osušky dostatečný počet menších ručníků vyhrazených pouze pro osušení 
po mytí rukou během dne (min. 3 kusy na celý pobyt). Dále žádáme přibalit dítěti cca 2 
ks respirátorů/roušek. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest bude řešena dle aktuální 
epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví resp. usnesení vlády. V případě platnosti povinnosti nošení roušek na 



veřejnosti bude zachováno jejich použití pouze při pohybu mimo areál tábora a volné přírody, 
za podmínky, že se v místě pohybu nekoná jiná akce.   

Rodičům/jinému zákonnému zástupci dítěte je uložena povinnost hlášení výskytu 
infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské 
hygienické stanici/Hygienické stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce 
pořádána, a to vzhledem k tomu, že v některých případech zůstává personál tábora 
v místě konání akce po celou dobu prázdnin. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že vzhledem k současné epidemiologické 
situaci je účast na letním dětském táboře/jiné podobné akci podmíněna doložením 
negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19. 

POKUD SE POBYTOVÉ AKCE ÚČASTNÍ VÍCE NEŽ DESET OSOB, KAŽDÝ 
ČLOVĚK MUSÍ SPLNIT JEDNU Z PODMÍNEK TAKZVANÉHO SYSTÉMU OTN 
NEBOLI OČKOVÁNÍ, TEST, PRODĚLANÁ NEMOC. 

Konkrétně jde o PCR test ne starší víc než 7 dní, antigenní test ne starší 

než 72 hodin, doklad o očkování – nejdříve ale 22. den po aplikaci první 

dávky nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 v uplynulých 

180 dnech. 

Možný bude i písemný doklad o absolvování testu ve škole.  

Pokud dítě PŘED daným termínem konkrétního běhu Husky Campu  

pobývalo během měsíce červen, červenec, srpen 2021 v zahraničí, VŽDY 

JE VŽADOVÁNÍ PCR TEST ne starší 7 dní před dnem zahájení Campu !!!  

 

Četl a rozumí: 

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

                                                                       datum, podpis 

Pozn.:  

Tyto pokyny jsou aktuální k datu 10.6.2021, reflektují pokyny MZČR ze dne 

3.6.2021 a vládou ČR schválená mimořádná opatření MZ ČR ke dni 

7.6.2021. Tyto podmínky se mohou změnit. 


