Příloha Žádosti o uvolnění žáka z vyučování na více dní
(bez vyplněné přílohy nemůže být žádost kladně vyřízena; učitel, který nebude mít požadavky, kolonku proškrtne  a podepíše)


Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte
 (dle zákona 258/2000 Sb. a vyhlášky 106/2001 v platném znění)


Prohlašuji, že můj syn/ moje dcera ____________________________________ je po zdravotní stránce schopen/-na zúčastnit školní akce ____________________________________  a nemá zdravotní potíže, které by mu/jí v tom bránily. Dále ve smyslu zákona 258/2000 Sb. a vyhlášky 106/2001 Sb. prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a že ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

Dne  _____________________                                                         		       _____________________
Poučení: Datum nesmí být starší než 1 den před odjezdem na akci			   Podpis zákonného zástupce žáka
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