PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je
dítě ...............................................................................................................................................
nar. ...............................................................................................................................................
bydliště ........................................................................................................................................
schopno zúčastnit se ....................................................................................................................
v termínu od ..................................................... do ......................................................................
Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči,
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V .................................................................... dne ......................................................................
.................................................................................................................
podpis zákonných zástupců dítěte ze dne odjezdu na ŠVP, LVK, výlet

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se školním řádem Gymnázia Děčín
(www.gymnaziumdc.cz). Při závažném porušení školního řádu ze strany mé
dcery (mého syna) na školní akci si ji (ho) vyzvednu v místě akce a na vlastní
náklady dopravím do místa bydliště.

V Děčíně dne

podpis zákonného zástupce
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