
 
 

Ředitelství 

Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

Kosmonautů 4 

779 00 Olomouc 

Vyplněný tiskopis odevzdat třídnímu učiteli.                     Třídní učitel (jméno, podpis): ………………...….………………… 

  Třídní učitel předá kopii zdravotnici, resp. nutričnímu terapeutovi. 

 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČE NEMOCNÉMU DÍTĚTI  

– PODÁVÁNÍ LÉKŮ/PODÁVÁNÍ STRAVY 
 

Jméno zákonného zástupce:………………………………...…………………………………………..……....... 

Bydliště (adresa pro doručení):………………………………………………………………………….……...... 

……………………………………………………………………………………………………....……………. 
 

Žádám, aby ve školním roce 20…./20…. byla v průběhu pobytu ve škole/družině/internátě, popř. v průběhu 

akcí školou pořádaných, mému synu/dceři/opatrovanci* poskytnuta v souvislosti s jeho onemocněním zvláštní 

péče, která bude spočívat v podávání léků či v podávání stravy dítěti. (* Nehodící se škrtněte.) 
 

Jméno a příjmení syna/dcery/opatrovance: …………………………..……..………………….……………...... 

Datum narození: …………………………..……. 

Bydliště: …………...……………………………………………..……….………….………………………….. 
 

V případě kladného vyřízení mé žádosti vyjadřuji tímto souhlas s  podáváním léků dítěti, resp. souhlas 

s podáváním stravy. 
 

Zaškrtněte variantu: 

      Podávání léků 

     Podávání stravy (bližší specifikace a rozsah): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Podávání léků/stravy bude prováděno zaměstnancem školy na základě této žádosti a písemného 

vyjádření lékaře s dovětkem, že požadovaný úkon/y zvládne osoba bez zdravotnického vzdělání. 

 
Při jakýchkoli změnách v medikaci nebo změnách zdravotního stavu dítěte jsem si vědom/a povinnosti neprodleně tyto 

změny škole oznámit a žádost písemně aktualizovat. Bez této aktualizace nemůže být nová medikace podávána. Škola 

nepřebírá zodpovědnost za případné následky, které by byly zapříčiněny její neinformovaností ze strany zákonných 

zástupců.  

 

V případě, že žádost nebude kladně vyřízena, bude o této věci škola zákonného zástupce písemně informovat.  

 

Děkuji za vyřízení žádosti.  
 
V ………………………, dne ……………………                                            ........................................................  

                  podpis zákonného zástupce 

Přílohy: vyjádření (doporučení) lékaře 
 

Vnitřní kontrola: v případě podávání léků L. Látalová, zdravotnice školy (datum, podpis): ………………………................................ 

v případě podávání stravy J. Reitingerová, nutriční terapeut (datum, podpis): ………………………......................... 

 

Vyjádření ředitelky školy: ……………………………………………………………………………………...... 

V Olomouci, dne ………………….              ………………………………………… 

                     Mgr. Martina Michalíková 
 

 
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Informace o zpracování osobních údajů jsou 

zveřejněny na https://www.sluch-ol.cz. 

název léku dávkování podmínky užívání 
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