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Podávání léků a léčebných prostředků (léky, kapky, masti) 
 

Podávání léků a léčebných prostředků (léky, kapky, masti) je ve škole zakázáno. Jejich podání 
musí zajistit rodiče sami.  
Nemají-li tuto možnost, může škola, a to pouze ve výjimečných případech, kdy je ohroženo 
zdraví nebo život dítěte, dítěti lék podat.  
V případech nepřetržitého podávání léků (epilepsie, diabetes apod.) lze lék dítěti podat pouze 
na základě sepsané dohody o podávání léků. Lék musí být předán rodičem pověřenému 
pedagogickému pracovníkovi v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a 
vyznačeným dávkováním, pověřená osoba musí být obeznámena rovněž s nežádoucími 
účinky léku a postupem, jak se zachovat v takovém případě. V některých případech může být 
požadováno po rodičích doplnění dohody písemným lékařským potvrzením. 
S výše uvedenými skutečnostmi by měli být seznámeni rovněž ostatní zaměstnanci školy.  
 
Žádost o podání léku dítěti pověřenou osobou  -  příloha č. 1.  
 
Dohoda – dlouhodobé podávání léků - příloha č. 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Žádost o podání léku dítěti pověřenou osobou 
 

Ředitelství Základní školy Borová  
Borová 111  
56982 Borová  
 
Jako zákonný zástupce žáka žádám o podání léku žákovi pověřenou osobou v době školního 
vyučování.  
 
Lék předávám pověřenému pedagogickému pracovníkovi       
v originálním obalu s přiloženým příbalovým letáčkem a vyznačeným dávkováním.  
Pověřenou osobu jsem obeznámil/a rovněž s nežádoucími účinky léku a postupem, jak se 
zachovat  
v takovém případě.  
Jméno žáka:             
 
Datum narození:            
 
Třída / ročník:       Školní rok:     
 
Název léku:             
 
Dávkování (denně, jak často, v jakém množství):        
 
Lék naordinoval:            
 
Praktický lékař (jméno, telefon):          
 
Odborný lékař (jméno, telefon):          
  
Jsem si vědom/a veškerých následků plynoucích z této žádosti o podání léku dítěti pověřenou 
osobou. 
  
Dokládám / Nedokládám písemné lékařské potvrzení.  
 
Souhlasím s předáním těchto informací ostatním zaměstnancům školy. 
 
Podpis a adresa zákonného zástupce (včetně telefonního kontaktu): 
 
             
 
             
 
              
 
 
V    dne:     
 



Příloha č. 2     DOHODA 
 
Základní škola Borová, Borová 111, PSČ 569 82  
zastoupená Mgr. Hanou Chadimovou,  ředitelkou  školy  
(dále jen základní škola)  
a  
Jméno a příjmení:            
 
bytem:             
(dále jen zákonný zástupce)  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o podávání léků dítěti:  
Jméno a příjmení dítěte:           
 
Rodné číslo:             
 
Třída:       Školní rok:       
Na základě zdravotního stavu jmenovaného dítěte se výše uvedené smluvní strany dohodly,  
že zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, aby jeho výše uvedenému dítěti byly 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby, bez ohledu na smluvně právní vztah mezi touto 
pověřenou osobou a věcně příslušnou základní školou, podávány léky – tato služba bude 
prováděna bezplatně. Na své náklady zajistí zákonný zástupce prostřednictvím příslušného 
odborného lékaře dítěte lékařskou zprávu a předá ji k rukám ředitele základní školy. Tato 
lékařská zpráva bude obsahovat:  
- zjištěné označení diagnózy daného dítěte,  

- druh léku, množství jeho dávky, časový úsek podávání, před nebo po jídle aj.,  

- v případě, že se dávka léku vynechá (z důvodů zapříčiněných dítětem), tak zda bude 
zdravotní stav dítěte ohrožen či nebude a jak se v daném případě zachovat, či postupovat,  

- pokud se u dítěte nečekaně objeví příznaky choroby spočívající v (uvést projevové znaky), 
tak se doporučuje provést tato opatření (vyjmenovat, určit postup atd.)  
 
Pokud lékařská zpráva nebude obsahovat výše uvedené údaje, opravňuje tato skutečnost 
ředitelku základní školy k předčasnému ukončení této dohody a podávání léků si zajistí na  
své náklady zákonný zástupce. V případě ohrožení života a zdraví dítěte je kterýkoliv ze 
zaměstnanců základní školy povinen zajistit odbornou lékařskou pomoc (např. výjezd RZP 
atd.). Veškeré náklady vzniklé při této mimořádné události, které nejsou hrazeny příslušnou 
zdravotní pojišťovnou, jsou dány k tíži zákonného zástupce.  
Dodání léků do základní školy (v potřebné míře stanovené lékařem) zajistí zákonný zástupce 
a tyto předá řediteli nebo příslušné odborně způsobilé osobě v základní škole.  
Zákonný zástupce bere na vědomí, že je si vědom všech právních následků při uvedení 
nesprávného, neúplného údaje a nebo zatajení či nedodání požadovaného údaje nebo dat.  
Zúčastněné strany se dále dohodly, že se během školního roku se tato dohoda může – po 
dohodě se speciálními pedagogy, psychologem, třídní učitelkou a lékařem, upravit či změnit-
formou písemného dodatku k této dohodě. Veškerá ujednání v této dohodě jsou pro obě 
smluvní strany právně závazná.  
 
V    dne:     
 
                 
  zákonný zástupce žáka                             ředitelka školy 


