
V Plzni dne 7. května 2018 

Vážení rodiče, 

opět se nám rok s rokem sešel a máme tu další letní tábor. Stejně jako minulá léta společně 

prožijeme tři týdny na našem tábořišti u Chvalšovic na Šumavě. V následujícím dopise se dozvíte 

důležité informace a naleznete zde táborovou přihlášku. 

Termín konání tábora pro světlušky a vlčata je od pondělí 2. 7. do soboty 14. 7. 2018. 

Termín konání tábora pro skauty, skautky a starší je od soboty 30. 6. do soboty 21. 7. 2018. 

Letos strávíme třetí týden na našem tábořišti u Chvalšovic na Šumavě. 

Cena tábora pro světlušky a vlčata je 3.000Kč a pro skauty a skautky 3.500Kč. 

Částku je třeba uhradit nejpozději do 15. 6. 2018 na transparentní bankovní účet 

2100455589/2010. U každé platby prosím uvádějte variabilní symbol a do poznámky pro 

příjemce napište „53. SM - Letní tábor PŘÍJMENÍ DÍTĚTE/DĚTÍ“. Usnadní to kontrolu 

platby, děkujeme! Vaše dítě (děti) má přidělený konkrétní VS (viz poslední strana tohoto dopisu). 

Pokud byste nenašli Váš variabilní symbol nebo měli jiný dotaz ohledně platby, obraťte se prosím 

na Zuzanu Švejcarovou - Zelí (svejcarova.zuzka@gmail.com, tel.: 721 364 916), která Vám ráda 

poradí. Kontaktujte ji také v případě, že budete žádat o příspěvek zaměstnavatele. 

Závaznou přihlášku pečlivě vyplňte a nejpozději do 24. 5. 2017 odevzdejte i s přílohami 

patronům nebo rádcům jednotlivých družin. Bezinfekčnost, prosím, odevzdávejte až na nádraží 

při odjezdu na tábor. Kromě formulářů přiložte také kopii kartičky zdravotní pojišťovny a 

očkovacího průkazu - originály letos vybírat nebudeme. 

Bližší informace o táboře - časy odjezdů a příjezdů, seznam věcí na tábor a další potřebné 

informace se dozvíte v předtáborovém časopisu. 

S pozdravem, 

vedoucí tábora Telefon: 730 977 291 

Klára Kozáková - Kostelníček e-mail: klara.kozakova1@gmail.com



                                                             

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR  

53. ODDÍLU ŠEDÁ STŘELKA - 2017 

 

Přihlašuji svého syna/svoji dceru ……………………………r.č. ……………... 

na letní tábor 53. oddílu Šedá střelka, který pořádá 

 

Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.  

Americká 29, 301 00 Plzeň  

IČ: 49777998 

 

v termínu (hodící se zaškrtněte):  

 □ 2. 7. - 14. 7. 2018 pro světlušky a vlčata 

 □ 30. 6. - 21. 7. 2018 pro skauty a skautky 

  

na tábořišti u Chvalšovic nedaleko Javorné na Šumavě. 

 

Beru na vědomí, že: 

 účastnický poplatek činí 3 000 / 3 500 Kč 

 můj syn/moje dcera může být při hrubém porušení kázně z tábora vyloučen/a 

bez nároku na vrácení peněz, 

 případná zbývající částka bude použita na činnost oddílu. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že:  

 souhlasím s použitím uvedených osobních dat účastníka a s použitím 

osobních dat uvedených v přihlášce do oddílu pro účely provozu tábora. 

 v době konání tábora souhlasím s poskytováním informací o zdravotním 

stavu dítěte ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních 

službách ve znění pozdějších předpisů zdravotníkovi tábora. 

 souhlasím s fotografováním a filmováním dítěte během tábora, s archivací 

těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti např. 

v kronikách, tisku, televizi, na internetu atp. 

 

Organizace odjezdu z tábořiště (hodící se zaškrtněte): 

□  již vím, že mé dítě bude nuceno předčasně ukončit účastna táboře. 

Vyzvednu si ho na tábořišti dne ....................přibližně 

v .......................hodin. 

□  vyzvednu si dítě na tábořišti v den plánovaného konce tábora. 

□  vyzvednu si dítě na místě plánovaného hromadného rozchodu v Plzni. 

 

 

Adresy zákonných zástupců dosažitelných v době konání tábora: 

 

Od…………………..do……………………… 

Jméno a příjmení:……………………………. 

Adresa:……………………………………….. 

Telefon: ……………………………………… 

 

Od…………………..do…………………….. 

Jméno a příjmení:…………………………… 

Adresa:……………………………………… 

Telefon: …………………………………….. 

 

 

V ..………… dne……….......                                                ....…………………… 

                                                                                                        Podpis rodičů



                                                                                                                                             

ZDRAVOTNÍ ZÁZNAM 

 

Jméno a příjmení   ...............................  ...................................   

Datum narození      ..................................................................  

Bydliště     ................................................................................  

 

Prodělaná dětská a infekční onemocnění (včetně roku) 

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Prodělané úrazy (včetně roku) 

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Prodělané operace (kdy a kde) 

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Pravidelné užívání léků 

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Dietní omezení 

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Zdravotní či tělesné omezení 

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Jiné upozornění pro zdravotníka a vedení tábora 

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 

 

 

V……………..dne………………….                             ……………………… 

                                                                                                 Podpis rodičů 

 

 

S ohledem na zdraví a péči o Vaše dítě prosíme o pečlivé vyplnění a 

pravdivost informací! V případě negativní odpovědi neponechávejte kolonku 

prázdnou. 

PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti dítěte 

 

 Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti  

 

............................................................ 

 

 rodné číslo ................................  

 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota 

apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Není mi též známo, že toto dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s 

osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se 

skautského tábora v době  

 

 ................................................  

 

Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje 

prohlášení bylo nepravdivé. 

 

 

 V................................  dne............................ 

 

 

 ..................................... 

 podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor)



                                                                                                                                             

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a 

škole v přírodě 
 

Evidenční číslo posudku:  

 

1. Identifikační údaje  

Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:  

 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:  

 

IČO:  

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte:  

 

Datum narození posuzovaného dítěte:  

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:  

 

2. Účel vydání posudku  

 

 

3. Posudkový závěr  
A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:  

 a. je zdravotně způsobilé*)  

 b. není zdravotně způsobilé*)  

 c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)....................  

B. Posuzované dítě:  

 a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE  

 b. je proti nákaze imunní (typ/druh)  

 c. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)  

 d. je alergické na  

 e. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)  

 

Poznámka:  
 

 

*) Nehodící se škrtněte  

**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení  

podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.  

 

4. Poučení  
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických  

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10  

pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který  

posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho  

závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá  

nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.  

 

5. Oprávněná osoba  

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:  

 

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):  

 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:  
 

Podpis oprávněné osoby:  

 

Datum vydání posudku:  

 

Příjmení a podpis lékaře, razítko poskytovatele zdravotnických služeb:



                                                                                                                                             

Variabilní symboly platné od 1. 4. 2018  

k platbě na bankovní účet 2100455589 /2010 (Fio banka a.s.) 

Příjmení Jméno Přezdívka VS 

Buriánek Šimon Albert Fík 253075 

Burianovi Filip, Ivan Rybišta, Durin 253065 

Černá/ý Miriam, Viktor Žížala, Viki 253057 

Dach Kristián   253067 

Dvořákovi Eliška, Klára Liška, Králík 253046 

Friedrichovi Adam, Eva Lev 253068 

Hejnalovi Lucie, Petr Hobit, Petr 253021 

Hejnovi Sára, Matouš Pipi 253050 

Hejna Martin   253002 

Hora Jan   253066 

Janečková Barbora   253072 

Jonášovi Jiří, Martin Chorche, Jonýs 253001 

Juha Michal   253076 

Kaiserovi Anna, Běla, Marie Včelka, Beruška, Skřítek 253003 

Kasl David David 253048 

Kolářík Martin   253059 

Kováříkovi Jakub, Viktorie Lvíče, Viki 253004 

Kripnerová Štěpánka Štěpka 253030 

Kučerovi Daniel, Jan, Matyáš Opičák, Grizzly, Mikeš 253060 

Kunstmüll Matyas Maty 253031 

Kuželka Šimon Jožin 253005 

Kvasničkovi Kamila, Julie Kamzík, Julča 253032 

Mautnerová Andrea Google 253034 

Pelešková Vendula   253073 

Skala Kryštof   253010 

Šabkovi Hana, Marie Háňa, Elfík 253056 

Šuchmannovi Veronika, Lenka Ježek, Trepka 253047 

Vícha Jakub    253042 

Vodrážka Daniel   253080 

Vrzákovi Jan, Václav Zajda, Véna 253053 

Výškovi Jan, Antonín Jenda, Batman 253069 

Zavitkovská Hana   253074 

V případě, že jste v této tabulce nenašli jméno a variabilní symbol svého dítěte, prosím kontaktujte 

Zuzanu Švejcarovou - Zelí (svejcarova.zuzka@gmail.com, Tel: + 420 721 364 916), která Vám 

variabilní symbol přiřadí. Děkujeme. 

 


