
K dotazu:  

Související právní úpravu obsahuje školský zákon v § 22 odst. 3 písm. c) - zákonní zástupci 

dětí a nezletilých žáků jsou povinni 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.  

Tato povinnost je spojena s povinností školy a školského zařízení zajišťovat bezpečnost a 

ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a 

při poskytování školských služeb. Aby mohla škola a školské zařízení tuto povinnost 

efektivně plnit, potřebuje mít k dispozici veškeré nezbytné informace, včetně informací 

osobního (i citlivého) charakteru týkajících se zdravotního stavu žáků a jiných závažných 

souvisejících skutečností. Tyto informace nemůže škola a školské zařízení získat jinak než 

přímo od zákonného zástupce nezletilého žáka.  

Tyto osobní údaje je škola a školské zařízení výslovně oprávněna a povinna zpracovávat ve 

své dokumentaci, a to i bez souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka. 

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání – např. alergie, dietní 

omezení, onemocnění vyžadující zohlednění ze strany školy či školského zařízení či 

pravidelné užívání léků apod.  

 

Dále oblast upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

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

Stanoví společné podmínky konání školy v přírodě a zotavovací akce. Povinnou osobou v 

případě školy v přírodě je škola, která dítě na školu v přírodě vysílá. Škola v přírodě je podle 

školských předpisů typem školského výchovného a ubytovacího zařízení, které zajišťuje 

zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům plnícím 

povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání. Zotavovací akci vymezuje § 8 zákona 

jako 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 i získat specifické 

znalosti nebo dovednosti. 

 

V § 9 odst. 1 zákona je uvedeno, že škola 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, 

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a 

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou 

osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno 

karanténní opatření. 

Podle § 9 odst. 2 zákona pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které 

splňuje požadavky stanovené v odstavci 1. 

Podle § 9 odst. 3 zákona zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo 

zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v 

oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel zdravotních služeb 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 upravuje vyhláška č. 106/2001 Sb. (v příloze č. 3). Posudek o zdravotní způsobilosti 

dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo 

ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) 

potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu 



zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den (musí 

v něm být uvedeno, že dítě nejeví známky akutního onemocnění, například horečky nebo 

průjmu, a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nebo na zotavovací 

akci nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z 

nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření). Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a 

písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný 

zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 

odst. 1 písm. b) a e). 

 

Jak smí vysílající škola nebo pořádající osoba nakládat s těmito dokumenty stanoví zákon:  

§ 11 Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby 
Posudek a prohlášení převezme zdravotník, který z posudku pořídí výpis, v němž uvede 

posudkový závěr a poskytovatele zdravotních služeb, který posudek vydal; vysílající škola, 

resp. pořádající osoba pak eviduje prohlášení a výpisy z posudků po dobu 6 měsíců od 

skončení akce. 

V § 11 odst. 1 písm. c) zákona je stanovena povinnost školy, která vysílá děti na školu v 

přírodě, a povinnost osoby pořádající zotavovací akci zajistit mj. vrácení posudků o zdravotní 

způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací akce zákonným zástupcům dětí.  

 

Jelikož posudek platí jeden rok, tak v něm lze uvést výčet plánovaných akcí, které škola 

v daném školním roce hodlá uskutečnit (lyžařský kurz, škola v přírodě atd.)  

  

Školní výlety, exkurze, se považují za mimoškolní akci, prostřednictvím které se zajišťuje 

vlastní výchova a vzdělávání. Školní výlety musí být zařazeny do školního vzdělávacího 

programu a jejich obsah musí školnímu vzdělávacímu programu odpovídat. Škola zajišťuje 

BOZ po celou dobu výletu. Školní výlet  ale nesplňuje definici zotavovací akce ani školy 

v přírodě. V případě  vícedenních výletů je však třeba přihlédnout k § 12 zákona č. 258/2000 

Sb. (Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 

1, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která 

akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v 

rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze 

fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3 - tj. splňují zdravotní 

způsobilost osob vykonávajících dohled, činnost zdravotníka, osob činných při stravování). 

 


