MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 –Řepy
DOHODA o zajištění aplikace léčebných prostředků
(dále jen „dohoda“)
1) MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, Praha 6 –Řepy, zastoupená
Mgr.Alenou Lucovou
(dále jen „mateřská škola“)
a
2)_______________________
jméno a příjmení
___________________________________________________________________
(dále jen „zákonný zástupce“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o zajištění podávání léků či
léčebných prostředků (dále jen „léky“) dítěti:
_____________________________________________
jméno a příjmení, datum narození (dále jen „dítě“)
_____________________________________________
Zařazení (třída), školní rok
_____________________________________________
zdravotní stav
______________________________________________
1. Na základě zdravotního stavu dítěte jeho zákonný zástupce požádal, aby mateřská škola
zajistila podávání léků dítěti.
2. Strany se dohodly na tom, že v případě potřeby vyvolané zdravotním stavem dítěte je
mateřská škola oprávněna zajistit aplikaci (podání) léků dítěti.
3. Léky, jejichž podání je mateřská škola oprávněna dítěti zajistit, jsou spolu se způsobem a
četností jejich podání uvedeny v příloze této dohody, která je její přílohou a nedílnou součástí.
Zákonný zástupce prohlašuje, že tuto přílohu vypracoval po konzultaci s lékařem
seznámeným se zdravotním stavem dítěte a za její obsah zcela a výlučně odpovídá.
Podmínkou účinnosti této dohody je předložení lékařské zprávy odborného lékaře, který
vykonává ve vztahu k dítěti lékařskou péči, která bude obsahovat alespoň :

-zjištěné označení diagnózy dítěte s jejím slovním popisem a jejími příznaky či projevy,
jakož i příznaky odeznění po podání léku s uvedením postupu doporučených opatření
při výskytu příznaků onemocnění dítěte
-druh léku, který může být dítěti podán, množství jeho dávky, časový úsek podávání,
před nebo po jídle apod.
-v případě, že se dávka léku vynechá z důvodů zapříčiněných dítětem, jak bude
zdravotní stav dítěte ohrožen či zda ohrožen nebude a jak se v tomto 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.)
Nebude-li tato zpráva obsahující všechny požadované náležitosti předložena, tato dohoda
nenabude účinnosti, tzn., že mateřská škola jí nebude vázána a podávání léků dítěti si musí
samostatně zajistit zákonný zástupce. Mateřská škola v takovémto případě bude postupovat
tak, že v případě potřeby řešení zdravotních potíží dítěte přivolá lékařskou službu. Současně
je mateřská škola oprávněna odmítnout přijetí dítěte do školky.
4. Mateřská škola zajistí, že osoby pověřené podáním léku budou seznámeny s přílohou této
smlouvy a lékařskou zprávou vyžadovanou pro účinnost této dohody, k čemuž dává zákonný
zástupce podpisem této dohody výslovný souhlas. Mateřská škola je však v případě
jakýchkoliv pochybností či v případě domnění o ohrožení zdraví dítěte oprávněna vždy
přivolat lékařskou pomoc (např. záchrannou službu) s tím, že veškeré náklady nehrazené
zdravotní pojišťovnou hradí zákonný zástupce.
5. Zákonný zástupce po celou dobu účinnost zajistí, aby v mateřské škole byly k dispozici
léky s neprošlou dobou použitelnosti v potřebném množství určeném lékařem dítěte s jejich
příbalovým letákem. Nebude-li mít mateřská škola k dispozici potřebné množství léků, ihned
v případě náznaků choroby bude volat lékařskou pomoc (např. záchrannou službu).
6. Službu dle této dohody bude mateřská škola zajišťovat bezplatně.
7. Zákonný zástupce prohlašuje, že všechny jím uvedené skutečnosti, jakož i všechna jeho
sdělení jsou pravdivá, nejsou neúplná, odpovídají skutečnosti, že nic nezatajil ani nezkreslil a
je si vědom všech právních i faktických následků vzniklých z nepravdivosti tohoto prohlášení.
8. Tato dohoda je uzavřena na dobu docházky dítěte do mateřské školy ve školním roce,
v němž byla uzavřena. Obě strany ji mohou vypovědět i bez uvedení důvodů, výpověď je
účinná dnem doručení jejího písemného vyhotovení druhé straně. Dohoda může být změněna
dohodou stran na základě projednání se speciálním pedagogem, psychologem, učitelkou dítěte
a odborným lékařem, který vykonává ve vztahu k dítěti lékařskou péči.

V Praze dne

..................................................
Ředitelka MŠ

………………………………………..
zákonný zástupce

Příloha: Zdravotní záznam s vyznačením podávání léku

