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ÚDAJE O DÍTĚTI 

jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………………….……… datum narození: ………………… 

bydliště: …………….……………………….……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

SOUHLAS S PŘÍPADNÝM OŠETŘENÍM DÍTĚTE 
 

Jako zákonný zástupce výše uvedeného nezletilého uděluji, v souladu s ustanoveními příslušných 

právních předpisů, souhlas k tomu, aby během rekreačního pobytu na letním táboře byly v případě potře-

by poskytnuty nezletilému zdravotní služby v daném oboru bez dalšího zjišťování souhlasu zákonných 

zástupců.  

Rovněž beru na vědomí, že bude-li to nezbytné, bude nezletilý převezen do zdravotnického zaří-

zení. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem ovlivnit 

další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. Jedná se o život zachraňující úkony (ty u nezletilého 

ze zákona přikazuje lékař). Organizátor tábora (škola) se zavazuje informovat zákonného zástupce o pří-

padném ošetření ve zdravotnickém zařízení. 

Udělením tohoto souhlasu není dotčeno právo zákonného zástupce (rodiče) na informace o zdra-

votním stavu nezletilého pacienta, na informace o poskytnuté zdravotní péči, ani jiná práva, která ze záko-

na má. Tento souhlas se uděluje pouze po dobu trvání tábora (9. – 21. 7. 2017). 

 
 

Datum udělení souhlasu: ………………………………             ………………………………………………….. 
                                                                                                                                            podpis zákonných zástupců    

 

 
 
 

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PUBLIKOVÁNÍM 
FOTOGRAFIÍ, ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH NAHRÁVEK  

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jako zákonní zástupci výše uve-

dené nezletilé osoby souhlasíme s publikováním fotografií a videonahrávek výše uvedeného dítěte 

při akcích a aktivitách organizovaných školou, a to na webových stránkách školy a tábora či na jejich pro-

pagačních materiálech. Tento souhlas poskytujeme na dobu neurčitou.  

Byli jsme poučeni o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, zejména o svém prá-

vu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů. V případě neposkytnutí souhlasu Vás žádáme, 

abyste dítě upozornili, že nemá být fotografováno, neboť není v silách fotografů tyto děti vyselektovat od 

ostatních. 

 

Datum udělení souhlasu: ………………………………             ………………………………………………….. 

                                                                                                                                            podpis zákonných zástupců    
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