
Pionýr, z. s. 
SHČ – část III. 
Příloha: Dokládání zdravotní způsobilosti dobrovolníků zajišťujících činnost spolku  

s. 1/2 

 

Dokládání zdravotní způsobilosti dobrovolníků zajišťujících činnost 
spolku 

 
 
 

Dobrovolníci zajišťující činnost spolku jsou povinni zajistit potřebné posudky a další 

dokumentaci před zahájením činnosti a dále vždy před ukončením platnosti předchozího 

posudku, pokud budou i v dalším období činnost realizovat. 

Vyžadovány jsou minimálně tyto podklady: 

- osoby činné při zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník prokazují svoji způsobilost 

posudkem registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného 

praktického lékařství (vzor viz další strana). Posudek má platnost 2 roky od data 

vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Tato 

povinnost se nevztahuje na pedagogické a zdravotnické pracovníky. 

- dále je posudek o zdravotní způsobilosti vyžadován u těchto osob: 

 osob jmenovaných do funkcí vedoucích, zástupců vedoucích a instruktorů oddílů 

a klubů; 

 osob jmenovaných do funkcí vedoucích družin; 

 osob jmenovaných do funkcí hlavního vedoucího tábora; 

 osob volených do funkcí vedoucího pionýrské skupiny/pionýrského centra; 

 osob zajišťujících činnost na pobytových vícedenních akcích; 

 osob pravidelně se účastnících výchovné činnosti spolku; 

- fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné (v rámci činnosti upravované 

touto směrnicí se jedná zejména o stravovací služby, výrobu a přípravu potravin, uvádění 

potravin do oběhu musí být k této činnosti zdravotně způsobilé, musí mít zdravotní 

průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.  

 Zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává praktický lékař, který fyzickou osobu 

registruje nebo zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo 

osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči, 

- všechny fyzické osoby zajišťující činnost spolku v rámci pobytových akcí předkládají 

před zahájením akce nebo své účasti na ní prohlášení o bezinfekčnosti.  

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna podrobit 

se lékařským prohlídkám a vyšetřením v případě: 

- je-li postižena průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným 

infekčním onemocněním anebo je-li podezřelá z nákazy  

- vyskytuje-li se na pracovišti, v jeho domácnosti nebo v místě jeho pobytu průjmové 

onemocnění. Tato vyšetření provede praktický lékař, který fyzickou osobu registruje.  

- nařídí-li vyšetření rozhodnutím orgán ochrany veřejného zdraví. 
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Posudek o zdravotní způsobilosti k práci s dětmi 

 
 
 
 
Osvědčuji, že ………………………………………………………………………………………………………………………………………… rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………, 

jakožto osoba činná jako dozor nebo zdravotník při škole v přírodě, zotavovací akci nebo jiné 

podobné akci pro děti je osobou zdravotně způsobilou ve smyslu § 10 odst. 1 a 2 a § 12 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

V souladu s ustanovením výše uvedeného zákona má tento posudek platnost dva roky od data 

vystavení posudku. 

 

 

V ……………………………………………………………………………………………………………………………………… dne ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(razítko a podpis lékaře) 

 


