
Střední škola informačních technologií, s.r.o. 
 

Jméno a příjmení studenta – čitelně   :……………………………………………………………………………. Třída:……………………………. 
 

Speciální prohlášení o bezinfekčnosti pro potřeby účasti na STK / forma školy v přírodě: 
Prohlašuji, že můj syn/dcera, který se účastní STK (20. 6. – 24. 6. 2021) nemá příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiného 
infekčního onemocnění, a že před odjezdem na kurz /školu v přírodě nepřišel/la do styku s fyzickou osobou pozitivně 
testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním 
nebo podezřelou z nákazy a ani jí není nařízeno karanténní opatření. 
 
Podpis zákonného zástupce nezletilého studenta nebo zletilého studenta : ……………………………………….    
    

 

Další podstatné okolnosti: 
 

Prohlašuji, že náš syn (naše dcera) – výše uveden, neužívá žádné speciální léky, alergika, nebo antibiotika. Léky, které 
případně běžně používá, jsou aplikovány s mým vědomím. Případná existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu 
studenta/ky níže písemně uvádím v tomto prohlášení. (případně proškrtněte) 
Užívané speciální  léky:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zdravotní omezení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého studenta nebo zletilého studenta : ……………………………………….    
 

 

Důležité oznámení: týká se i maturantů 
Na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 17. 5. 2021 č. 471 sdělujeme, žák, účastník kurzu musí před kurzem 
předložit potvrzení o prodělání covid /120 dní; nebo negativní výsledek RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-
CoV-2, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami, nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 
provedeném očkování, anebo má negativní výsledek preventivního antigenního testu – tento test zajistíme a budeme 
ho realizovat „školním“ samo testováním, pochopitelně zdarma, a to před odjezdem na kurz. Stejný test budeme 
opakovat na kurzu ještě ve středu 23.6. – využijte přednostně této možnosti! 
Po případném zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku 
provedených během kurzu vás budeme okamžitě informovat o této skutečnosti. Vaší povinnosti je zajistit neprodlený 
odvoz takového studenta do domácího prostředí a dále postupovat dle standardních kroků. Proto níže uveďte kontaktní 
mobilní údaj, který je aktuální, funkční a dostupný. V případě, že bude student před odjezdem na kurz pozitivní, zůstává 
doma a postupuje standardním způsobem.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Důležité  - bez odevzdání prohlášení se nemůžete kurzu účastnit! 
Vyplňte text čitelně! Prohlášení odevzdáte při příjezdu na kurz do 17,00 vedoucí kurzu - Mgr. Zajícová!  
 
Telefonický kontakt na ZZ nebo na sebe : 
                                              
Souhlas s použitím osobních údajů pro účely ubytování, případně zdrav. stavu /  podpis účastníka…………………………………:. 
 

 
Poznámka:   

• vyplněný tiskopis odevzdáte vedoucímu kurzu 
• datum:   19. června 2021         (prohlášení nesmí být starší než jeden den před odjezdem)      

   

 

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého studenta nebo zletilého studenta : ………………………………………. 


