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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou letních táborů pro děti. V teoretické části 

jsou vymezeny základní pedagogické a psychologické pojmy, které jsou východiskem 

pro přípravu a realizací volnočasových aktivit letních táborů a dále legislativní a organizační 

normy pro jejich realizaci.  

Praktická část je věnována přípravě a realizaci konkrétního tábora, kde je podrobně 

charakterizována příprava, realizace a vyhodnocení celotáborové etapové hry s námětem Staré 

řecké báje a pověsti.  

Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený soubor požadavků a potřeb pro 

přípravu a realizaci letního dětského tábora. 
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ANNOTATION 

The Bachelor thesis deals with the issue of summer camps for children. At first the 

theoretical part defines the basic pedagogical and psychological concepts, and defines the 

project of the camp game. After that I describe a preparation of children´s camp with all 

legislative, personal and organizational requirements. 

The practical part is devoted to the preparation and realization of a particular camp, 

where the preparation, realization and evaluation theme game and reputation is described in 

detail "Ancient Greek myths and legends". 

The aim of this Bachelor thesis is to create a comprehensive set of requests and needs 

for preparation and realization of a children´s summer camp. 
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1 Úvod  

Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a realizací letního dětského tábora, včetně 

programového zajištění akce. V bakalářské práci vycházím z vlastních zkušeností a poznatků, 

které jsem nabyla v rámci dlouholeté praxe a při spolupráci s neziskovou organizací Pionýr.  

Pod pojmem letní dětský tábor si mnozí vybaví nejrůznější vzpomínky, a to ať pozitivní, 

nebo negativní. Pro někoho slovo dětský tábor může znamenat noční můru, ale věřím, že větší 

část populace vnímá dny, které strávila o prázdninách na táborech, jako velké dobrodružství a 

ráda na ně vzpomíná. Mezi tuto část populace patřím i já. Na dětské tábory jezdím již od 

mladšího školního věku a vystřídala jsem spoustu jejich druhů a organizací, které tábory 

zřizují. V průběhu druhého stupně základní školy jsem si vybrala již zmiňovanou neziskovou 

organizaci Pionýr, kde v současné době působím přes deset let. Pionýrské tábory jsem zažila 

jako dítěte a následně také z pozice vedoucí. Vzhledem k tomu, že mě práce v Pionýru a na 

dětských táborech velice naplňuje, rozhodla jsem se, že tento zájem zohledním při výběru 

témata své bakalářské práce. 

Vstoupila jsem do role programové vedoucí tábora a připravila jsem třítýdenní 

celotáborovou etapovou hru pro náš tábor. Ráda bych seznámila čtenáře s přípravou, 

organizací a fungováním letních dětských táborů a představila svůj projekt etapové hry na 

téma Staré řecké báje a pověsti. Cílem této práce je popsat organizaci tábora a programovou 

přípravu tak, aby mohla fungovat k nahlédnutí jako inspirace při tvorbě dalších programů a 

při samostatné přípravě tábora.   

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a na praktickou část. Teoretická část 

vymezuje základní pedagogické a psychologické pojmy a věnuje se přípravě dětského tábora, 

včetně programové náplně tábora. Praktická část je zaměřena na konkrétní celotáborovou 

etapovou hru Staré řecké báje a pověsti.  
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2 Volný čas a výchova ve volném čase  

2.1 Pojem volný čas  

Pojmem volný čas se zabývá řada vědních disciplín jako je například psychologie, 

sociologie, ekonomika či právo, lze tedy říci, že se jedná o pojem interdisciplinární. Každá 

jednotlivá disciplína může chápat pojem volného času odlišně, což má za důsledek velké 

množství definic. Většina autorů se shoduje na ton, že volný čas představuje dobu, která 

člověku zbývá po splnění svých povinností. Jedná se tedy o čas, kdy člověk vykonává 

činnosti, které si může svobodně vybrat. Toto tvrzení dokládají také následující definice, které 

pohlížejí na volný čas z různých úhlů. Pokud se podíváme do odborné literatury, můžeme si 

vybrat například následující:  

„Volný čas (angl. Leisure time, franc. Le loisir) je čas, kdy člověk nevykonává činnosti 

pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce a nutnosti 

zachovat a rozvíjet svůj život.“ (Hofbauer, 2014, s. 13). 

„Volný čas je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své 

činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit 

uspokojení a uvolnění.“ (Pávková a kol., 2002, s.15). 

„Čas, s kterým člověk může nakládat podle svého uvážení a na základě svých zájmů. 

Volný čas je doba, která zůstane z 24 hodin po odečtení času věnovanému práci, péči o rodinu 

a domácnost, péči o vlastní fyzické potřeby (včetně spánku). Na výchovu a vzdělání ve volném 

čase je zaměřena pedagogika volného času.“ (Průcha a kol., 1995, s 225). 

Ačkoliv výše uvedení autoři pojem volný čas definují různě, lze jeho podstatu shrnout 

jako činnosti, které běžně zahrnují relaxaci, zájmové činnosti a v neposlední řadě také zábavu 

a nadšení. 

2.2 Funkce výchovy ve volném čase 

Činnosti, které zahrnují letní tábory, nejsou činnosti nahodilé, ale záměrně a cíleně 

organizované. Vzhledem k charakteru dětských táborů, lze bezpochyby hovořit o tom, že 

dětský tábor na děti a mladistvé výchovně působí. Vzhledem k tomu, že se jedná o výchovu, 

která probíhá ve volném čase, hovoříme o výchově mimo vyučováno nebo také o výchově ve 

volném čase. 
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Aby výchovná opatření byla efektivní a pozitivně ovlivňovala děti i mladistvé, je pro 

vedoucí letních táborů důležitá dostatečná pedagogická kvalifikace. Konkrétně pionýrští 

vedoucí procházejí kurzem pionýrského minima a mají kvalifikaci oddílového vedoucího, 

tudíž se setkali se základy vývojové psychologie a pedagogikou volného času. 

Při činnostech na táboře by děti měly být vedeny k naplňování všech cílů funkcí, které 

uvádí autoři Pávková, Hájek, Hofbauer a kol. (2002, s. 39-41). 

• Funkce výchovné vzdělávací – prioritní funkce výchovy ve volném čase 

spočívající v záměrném působení na osobnost dítěte a dosahování reálných cílů 

vhodně zvolenými pedagogickými metodami a prostředky. Tato funkce vede ke 

kultivování jedince, prohlubování zájmů, vědomostí, rozvoj dovedností a 

uspokojování potřeb. Osobnost jedince je formována po fyzické, psychické i 

sociální stránce. 

• Funkce zdravotní – hlavní roli zde hraje především režim dne a rozvržení 

povinností, odpočinku a sebeobslužných činností. Dodržování hygienických 

návyků a bezpečnostních předpisů. 

• Funkce sociální – jedná se jak o péči a dohled nad dětmi, tak o rozvoj sociálních 

vztahů. Navazování kontaktů s vrstevníky a sociální role. Může zde také 

docházet k vyrovnávání rasových, socioekonomických či intelektových 

nerovností v kolektivu.  

• Funkce preventivní – výchova ve volném čase, například právě v rámci dětského 

tábora, vede děti ke smysluplnému využití volného času a tím přispívá 

k předcházení sociálně-patologickým jevům u dětí a mládeže (Pávková, Hájek, 

Hofbauer a kol. 2002, s. 39-41). 

Podle J. Pávkové stojí výchova mimo vyučování na čtyřech pilířích: 

• probíhá mimo povinné vyučování; 

• probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny; 

• je institucionálně zajištěná; 

• uskutečňuje se převážně ve volném čase (Pávková, 2002, str. 37). 
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„Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí a mládeže v době mimo 

vyučování, je významnou oblastí výchovného působení. Poskytuje příležitost vést jedince 

k racionálnímu využívání volného času, formovat hodnotné zájmy, uspokojovat a kultivovat 

významné lidské potřeby, rozvíjet specifické schopnosti a upevňovat žádoucí morální 

vlastnosti. Obsah i způsob využívání volného času mají značný význam z hlediska duševní 

hygieny.“ (Pávková a kol., 2002, s. 37). 

Právě hledisko duševní hygieny, uspokojování lidských potřeb, formování hodnot a zájmů 

může předcházet výchovným problémům a výskytu patologických jevů u dětí. Proto bývá 

výchova mimo vyučování často označována jako velmi důležitý prvek volnočasových aktivit 

dětí. 

2.3 Zájmové činnosti jako součást výchovy mimo vyučování 

„Zájmové činnosti chápeme jako cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a 

rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na 

správnou společenskou orientaci.“ (Pávková a kol., 2002, s. 92).  

Právě na letním dětském táboře jsou zájmové aktivity důležitým prostředkem výchovy a 

je nutné děti rozvíjet ve všech oblastech osobnosti.  

• Zájmové činnosti společenskovědní – „Zahrnují činnosti, které vedou jak k 

poznání aktuálního společenského dění, tak i některých historických souvislostí. 

Pěstují vztah k vlasti, k mateřskému jazyku, k demokratickým a humanistickým 

tradicím našeho národa.“ (Pávková a kol., 2002, s. 94).  

Společenskovědní činnosti se na táboře často pojí se samotným tématem etapové 

hry. Motivace her a dramatické etudy jsou často inspirovány právě historií státu 

či lidstva a společenskovědní tématikou. Děti využívají poznatky ze školní 

výuky a ve formě hry si je tak upevňují.  

• Zájmové činnosti pracovně-technické – „Napomáhají k systematickému 

zdokonalování manuálních dovedností, obohacují vědomosti o technické 

poznatky i umožňují aplikaci těchto poznatků v praxi. Prostřednictvím 

mnohostranné činnosti se prohlubuje zájem žáků o tvořivou práci, o přiměřenou 

účast na řešení současných problémů vědy a techniky.“ (Pávková a kol., 2002, s. 

94). 
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Konstruktivní a kooperační táborové hry naplňují pracovně-technické činnosti. 

Děti se v průběhu táborových aktivit seznamují s pracovními technikami, které 

jim nejsou známé a podporují přirozenou touhu se v této oblasti zdokonalit a 

v kolektivu vyniknout. 

• Zájmové činnosti přírodovědné – „Vedou k prohlubování vědomostí o dění v 

přírodě, pěstují vztah k její ochraně. Rozvíjejí zájem o pěstitelství a 

chovatelství.“ (Pávková a kol., 2002, s. 95). 

Také přírodovědné činnosti jsou v rámci tábora zcela naplňovány. Děti 

přicházejí do bezprostředního kontaktu s přírodou. Seznamují se tak s živou i 

neživou přírodou a upevňují svůj vztah k životnímu prostředí. 

• Zájmové činnosti esteticko-výchovné – „Utvářejí a formují estetické vztahy dětí 

k přírodě, společnosti a jejím materiálním a kulturním hodnotám. Činnosti jsou 

zaměřeny na rozvíjení výtvarného, hudebního, literárního, dramatického a 

hudebně-pohybového projevu, na kulturu chování a výchovu vkusu, rozvoj 

tvořivosti.“ (Pávková a kol., 2002, s. 96). 

Esteticko-výchovné činnosti jsou na táboře zastoupeny například nabídkovými 

činnostmi, které dětem nabízejí širokou škálu působností a technik či aktivit, se 

kterými se děti mohou seznámit. V rámci společenského žití na táboře se děti učí 

respektovat pravidla a poznávat sami sebe.  

2.4 Zážitková pedagogika 

Zážitková pedagogika se opírá o postupy založené na prožitku, zkušenostech a na 

širokém proudu metod výchovy ve volném čase. Je postavena na intenzivních prožitcích a 

zkušenostech získaných při aktivní účasti v programu, který obvykle zahrnuje fyzicky či 

psychicky náročnější aktivity, spojené s určitou mírou kontrolovatelného rizika. Za 

zakladatele nynější výchovy prožitkem je považován německý pedagog Kurt Hahn. Zaměřil 

se na nápravu negativních jevů moderní civilizace prostřednictvím programů zahrnujících 

tělesná cvičení a trénink využívající hry a cvičení v přírodě (Neumann a kol., 1999, s. 37-39). 

Koncept zážitkové pedagogiky se v české historii vyvíjel bez zahraničních vlivů, jelikož 

ty nebyly přístupné. Výchova zážitkem má kořeny již v období Foglarových čtenářských 

klubů a od počátku provází organizace, jako jsou Junák, Pionýr či Prázdninová škola Lipnice 

(Hanuš, Chytilová, 2009).  
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„Česká zážitková pedagogika zdůrazňuje především slova prožitek, zážitek, zkušenost; 

ty jsou vyvolávány v procesu dramaturgie, tedy v cíleně uváděných situacích, kde se nejčastěji 

jako prostředek používají různé podoby fenoménu hry. Cílem tohoto pojetí byl vždy rozvoj 

jedince, rozvoj osobnost v nejrůznějších dimenzích a aspektech“ (Hanuš, Chytilová, 2009,  

s. 12). 

Zážitková pedagogika neboli výchova zážitkem je také přínosná právě pro dětské 

organizace a skupiny dětí a mládeže, které spojují svůj program s pobytem v přírodě.  

Chceme-li v zážitkové pedagogice dosáhnout určitých výchovných cílů, jež mohou být 

aplikovány v praktickém životě, měl by program splňovat následující kritéria:   

• vytyčení cílů akce a způsoby jejich dosažení;  

• vybrat cíle a sestavit program s ohledem na cílovou skupinu;  

• široká škála aktivit a činností, které účastníkům nabídneme, by měla obsahovat 

určitý stupeň dobrodružství a rizika;  

• propojit fyzicky i psychicky náročné aktivity;  

• zajistit vyvážené šance na úspěch pro všechny;  

• zahrnovat do programu také činnosti, u nichž je možný transfer zkušeností do 

běžného života; 

• zajištění bezpečnosti všech účastníků po stránce fyzické, psychické i sociální; 

• zajistit vedení skupiny dětí kvalifikovaným pracovníkem;  

• pracovat se skupinou účastníků a jejich získanými zážitky i po skončení akce 

(Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 175-176). 

Právě podle uvedených kritérií by se programoví vedoucí měli snažit sestavit program 

tábora. Ani tábor pořádaný na téma Staré řecké báje a pověsti není výjimkou. Projekt 

celotáborové etapové hry je součástí této bakalářské práce. 
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3 Historie dětských táborů v České republice  

V České republice se historie dětských táborů pojí se vznikem skautingu v roce 1911. 

Skaut se zařazuje mezi mezinárodní hnutí, jehož posláním je výchova a rozvoj osobnosti dětí, 

mládeže i dospělých. Zaměřuje se především na činnosti spojené s pobytem v přírodě a 

turistikou. Soustředí se na sebekázeň, družnost a výchovu k praktickým a tábornickým 

dovednostem. V Čechách byl zakladatelem a prvním starostou skautské organizace 

středoškolský profesor A. B. Svojsík. Hnutí bylo oficiálně pojmenováno jako Junák – český 

skaut.  První tábor v Čechách se konal v Lipnici v roce 1912, právě pod vedením organizace 

Junák. V průběhu historie českého státu byl skauting opakovaně zakázán totalitními režimy. 

Po roce 1989 se činnost českého skautingu znovu obnovila a navázala na svou dlouholetou 

tradici (Zdroj: https://www.skaut.cz/skauting/historie/). 

Další organizací pořádající dětské tábory byla pionýrská organizace, která vznikla v 

roce 1949 v rámci Československého svazu mládeže. Aby organizace mohla fungovat, musela 

přijmout ideologie totalitních režimů, proto v období komunismu navazovala na levicově 

orientované politické strany. Základními rysy byly masovost a jednotnost. V době socialismu 

se pořádaly pouze pionýrské tábory a celotáborové hry byly zaměřeny velmi ideologicky. 

Pionýr však v roce 1990 obnovil svoji samostatnou činnost a začal fungovat demokraticky a 

nezávisle na politických stranách či režimech. Od té doby se Pionýr věnuje volnočasové 

výchovné práci s dětmi a mládeží. Organizace vede smíšené, dívčí i chlapecké oddíly na více 

než šesti stech místech v České republice (Zdroj: https://www.pionyr.cz/o-pionyru/historie/). 

Po sametové revoluci v roce 1989 vedla obnova demokratických poměrů v naší zemi 

k vzniku a obnovení činnosti dalších sdružení dětí a mládeže, které se výrazně podílely na 

smysluplném trávení volného času dětí. Příkladem je například Česká tábornická unie a Hnutí 

Brontosaurus, Sokol, YMCA a hnutí Duha (Zdroj: https://www.pionyr.cz/o-pionyru/historie/). 

„Tábor je dnes již ustáleným pojmem, který se postupem času stal zcela běžným v našem 

slovníku. Známe ho v různé podobě – jako prázdninový, dětský, výcvikový, výukový – vždy 

však představuje soubor aktivních činností dětí v přírodním prostředí, zásadně konaných o 

školních prázdninách.“ (Nejedlý, 1992, s. 10). 

V současnosti se dětské tábory řadí mezi nejoblíbenější formy způsobů trávení volného 

času o letních prázdninách. Letní dětské tábory nabízejí také soukromé firmy, cestovní 

kanceláře, občanská sdružení, turistické oddíly, dětské organizace či samotní jednotlivci.  
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3.1 Typologie táborů 

Dětské tábory se dělí dle nejrůznějších podmínek. Jedním z možných dělení je 

typologie tábora, která je vypsána ve studijních materiálech Pionýra (Tábor volá – 1. 

Organizační příprava tábor, s.13-14). Podle ní můžeme rozlišovat a dělit dětské tábory dle 

následujících kritérií: 

Podle ročních období:  

• jarní tábory (pořádané o jarních prázdninách); 

• letní tábory; 

• zimní tábory.  

Podle délky trvání:  

• 5–14denní – stálé i putovní; 

• 15–28denní – stálé.  

Podle způsobu ubytování:  

• stálé stanové tábory (jsou budovány ve volné přírodě s využitím minimálního počtu 

pevných objektů);  

• stálé tábory smíšeného typu s ubytováním v objektech i ve stanech; 

• stálé tábory v objektech; 

• putovní tábory, které mohou být: 

o  postupové po trase – mění se místo ubytování; 

o hvězdicové – ubytování je v jedné či několika stanových základnách či 

pevných objektech a z každé z nich se putuje do okolí s návratem zpět.  

Podle místa pobytu:  

• tuzemské (na území České republiky); 

• zahraniční. 



12 

 

Podle zaměření a obsahu:  

• všeobecně zaměřené; 

• monotematicky zaměřené, někdy označované jako soustředění nebo expedice, např.: 

turistické, technické, přírodovědné, tělovýchovné a sportovní, branné, umělecko-

estetické, kulturně-historické a jiné.  

Podle přesunového prostředku, způsobu přesunu (putovní):  

• pěší – po trase se postupuje pěšky; 

• cyklistické – po trase se postupuje na kolech; 

• vodácké – po trase se účastníci přesunují:  

o na kolektivních lodích – pramicích; 

o na kánoích, kajacích; 

o na vorech, raftech a podobných plavidlech; 

o na plachetnicích.  

Podle místa bydliště: 

• příměstské; 

• mimo sídlo (Tábor volá – 1. Organizační příprava tábor, s.13-14). 
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4 Podmínky pro provozování tábora 

Pořádání táborů je ošetřeno závaznými právními předpisy. MŠMT klade důraz 

především na zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazující zákon č. 274/2003 

Sb., kterým se mění některé zákony na úseku veřejného zdraví. A dále na vyhlášku 106/2001 

Sb. (později 148/2004 Sb.) o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 

(Zdroj: http:// www.msmt.cz/mladez/sdeleni-msmt-k-poradani-detskych-taboru). 

Další zákony, které se vztahují k přípravě a organizaci tábora: 

• zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

• zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

• zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně doplnění některých zákonů (tzv. lesní zákon) 

• zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který se 

v květnu roku 2018 změnil dle „Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní 

rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích 

občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.“  

(Zdroj: https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-eu/ds-3938/p1=3938). „Obecné nařízení 

představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském 

prostoru, který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování 

osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním 

prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při 

zpracování osobních údajů.“ (Zdroj: https://www.uoou.cz/1-obecne-narizeni/d-

27266/p1=4811). 

Další vyhlášky, které se vztahují k přípravě a organizaci tábora: 

• vyhláška č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby  

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

• vyhláška č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu 

• vyhláška č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
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4.1 Legislativa související s letními pionýrskými tábory  

Příprava pionýrského tábora se dále řídí pravidly, která uvádí pionýrská směrnice. Ta 

tábory sjednocuje a vymezuje postup všech organizačních jednotek sdružení Pionýr při 

organizování pionýrských táborů. V rámci Pionýra se klade důraz na kvalitní práci s dětmi a 

přípravu. „Pionýrské tábory Pionýra jsou organizovány v souladu s dokumenty Pionýra a jsou 

nedílnou součástí celoroční práce. Jejich cílem není dosahování zisku, ale naplnění poslání 

Pionýra. Tábory jsou organizovány pro členy Pionýra a jako náborová a propagační, 

popřípadě charitativní činnost i pro nečleny Pionýra, a to jak pro jednotlivce, tak i pro 

ucelené kolektivy. Pionýrským táborem rozumíme akci v trvání minimálně 6 dnů. Minimální 

počet účastníků do 18 let je 8.“ (Pionýr – REJSTŘÍK VNITŘNÍCH SMĚRNIC: Č. 7/2005 

RVS Směrnice pro pionýrské tábory). 

Závazné vzory tiskopisů: 

1. schvalovací list PT; 

2. soupis připravovaných PT (za pionýrskou skupinu); 

3. soupis uskutečněných PT. 

Závazná dokumentace tábora: 

1. schvalovací list PT; 

2. seznam účastníků PT = dětí včetně personálního zabezpečení; 

3. hospodářská dokumentace, rozpočet, pokladní deník; 

4. základní zdravotní dokumentace (posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotní 

deník, zdravotní způsobilost vedoucích, příp. zdravotní průkazy – min. kuchař, 

prohlášení o bezinfekčnosti, kopie karty pojištěnce – viz dokumenty zdravotníka); 

5. závazné přihlášky účastníků; 

6. potvrzení o absolvování vzdělávacího kurzu a instruktáži táborových pracovníků, 

osnova školení táborových pracovníků (hygienické minimum, BOZP, požární prevence, 

první pomoc); 

7. rámcový program tábora a týdenní plán činnosti; 

8. denní programy nebo táborové rozkazy; 

9. jídelníčky se změnami podle skutečného stavu; 
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10. traumatologický plán a požární poplachová směrnice; 

11. zpráva o výsledku hospodaření PT. 

Dále by tábor měl mít k dispozici: 

1. Rozbor pitné vody; 

2. Rozbor vody ke koupání (bazén, koupaliště, vodoteč);  

3. Revizní zprávy elektro, plyn, hasiči;  

4. U stálých pevných objektů kolaudační výměr;  

5. Smlouvu o likvidaci komunálního odpadu;  

6. Akce v CHKO povolení příslušného orgánu ochrany životního prostředí;  

7. Prohlášení pracovníků o absolvovaném proškolení; 

8. Akce v ochranném vodním pásmu povolení příslušného orgánu ochrany životního 

prostředí;  

9. Integrované zotavovací akce smlouvu s příslušným DD nebo s příslušnou správou 

sociálního zabezpečení (Pionýr – REJSTŘÍK VNITŘNÍCH SMĚRNIC: Č. 7/2005 RVS 

Směrnice pro pionýrské tábory). 

Směrnice pro pionýrské tábory obsahuje také další doporučené vzory tiskopisů, pro 

vedoucího tábora, zdravotníka a hospodáře tábora. Ve směrnici vedoucí dohledá také svá 

práva a povinnosti. 
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5 Organizace dětského tábora 

Organizaci a přípravu pionýrského tábora řídí především hlavní vedoucí, ve spolupráci 

s dalšími vedoucími a všemi členy, kteří se tábora zúčastní. Prvním krokem je vybrání místa, 

kde bude tábor probíhat. Je nutné zvážit kapacitu tábora, materiální vybavení, podmínky 

stravování, hygienická a bezpečnostní pravidla. Dále pak určí termín konání tábora a ve 

spolupráci s hospodářem tábora sestaví rozpočet, stanoví cenu tábora a stanoví si plán úkolů a 

jejich plnění. Nutná je včasná tvorba přihlášek a nábor dětí, k čemuž slouží například 

táborové letáky či webové stránky organizace. Podle počtu dětí hlavní vedoucí nominuje 

programové a oddílové vedoucí a rozdá další funkce personálu tábora (Burda, Šlosarová – 

NIDM, 2008).  

5.1 Rámcový plán tábora 

Rámcový plán tábora je nepostradatelným dokumentem. Rámcový plán tábora zahrnuje 

veškeré konkrétní činnosti a aktivity dětí a vedoucích na táboře. Je zpodobněním všech cílů 

tábora, ať už výchovných, vzdělávacích či zdravotních. Rámcový plán zahrnuje kvalitu práce 

a programu, odpovědnost vedoucích, úroveň znalostí, dovedností, zdatnost, souhru i kázeň 

dětí. Dále také materiální a finanční zabezpečení tábora a výstroj či výzbroj osazenstva. Za 

vypracování plánu plně zodpovídá hlavní vedoucí tábora, avšak může spolupracovat s celým 

kolektivem vedoucích, například na táborových radách (Burda, Šlosarová – NIDM, 2008).  

5.2 Táborová rada 

Hlavní vedoucí tábora by měl znát celý personál tábora a pravidelně ho seznamovat 

s programem a ideálně vedoucí zapojit do táborových příprav. K tomu mohou sloužit 

táborové rady, které hlavní vedoucí svolává. Konkrétně pionýrská skupina Záře, přesněji 

hlavní vedoucí tábora, táborovou radu svolává jedenkrát měsíčně, kde společně s vedoucími 

pracuje na přípravě tábora. První táborová rada se schází vždy v měsíci září, kdy se znovu 

s odstupem času zpětně zhodnotí předchozí tábor a kolektiv vedoucích se domluví a zvolí 

programového vedoucího na následující tábor a obsadí veškeré nutné táborové funkce, 

popřípadě pracuje na jejich obsazení. 

Programový vedoucí řídí všechny programové záležitosti a spolupracuje s ostatními 

vedoucími a zdravotníkem. Pracuje na příběhové motivaci a harmonogramu tábora. Na 

pravidelných táborových radách vždy prezentuje část programu, případně úkoluje vedoucí 



17 

 

a konzultuje s nimi svoji práci. Programový vedoucí také svolává programovou radu, která je 

otevřená vedoucím, kteří jsou ochotní na programu spolupracovat a pomáhat s přípravou 

jednotlivých etapových her. Téma a zaměření programu se každý rok liší. Programový 

vedoucí rozhoduje o tématu tábora, ale pokud je ochotný přijmout návrhy od ostatních 

vedoucích, o tématu tábora se může hlasovat.  

Na táborových radách pracují vedoucí také na přípravě režimu dne, na táborovém 

řádu, pravidlech chování v táboře a mimo tábor, definují povinnosti všech pracovníků tábora 

a organizaci služeb a povinnosti vedoucího dne. Pracují na materiálně technickém zázemí 

tábora. 

5.3 Personální zajištění tábora 

Všichni účastníci tábora mají svoji funkci a povinnosti, které k jednotlivým funkcím 

patří. Funkce si vedoucí volí v rámci táborové rady a v průběhu roku mají čas na to, aby se 

připravili, případně si zajistili nutné vzdělání či kurzy. Pionýrská organizace podporuje 

vzdělání členů, proto kurzy vedoucím plně hradí, případně jim poskytuje velkou slevu.  

Pozice na táboře lze rozdělit na výchovné a provozní. Je však možné, aby některé 

funkce vykonával jeden člověk, například je možné spojit funkce vedoucí oddílu a hospodář 

nebo kuchaře a zásobovače tábora. Naopak jiné funkce, jako jsou například hlavní vedoucí 

tábora a zdravotník, musejí být vykonávány výlučně jen jednou osobou, ale mají v kolektivu 

ostatních účastníků tábora své zástupce. 

Výchovní pracovníci tábora: 

• hlavní vedoucí tábora; 

• programový vedoucí; 

• vedoucí oddílu; 

• instruktor oddílu. 

Provozní pracovníci tábora: 

• zdravotník;  

• kuchař; 

• hospodář; 

• zásobovač; 

• technik.  
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Jednotlivé funkce jsou detailně popsány ve studijních textech Pionýra (Tábor volá – 2. 

Personální zajištění tábora, s.4-7). V této práci jsou vypsány v bodech hlavní povinnosti 

jednotlivých funkcí. 

Hlavní vedoucí tábora: 

„Nese zodpovědnost za celý chod tábora i za ostatní táborové pracovníky. A i v době, kdy na 

táboře z nějakého důvodu není přítomen.“ (Tábor volá – 2. Personální zajištění tábora, s.4). 

• musí dovršit věku 21 let a absolvovat kurz pro hlavní vedoucí tábora; 

• před táborem vybírá táborové pracovníky a dohlíží na veškerou přípravu tábora; 

• řídí tábor v souladu se schváleným programem a dle směrnic Pionýra, zákonů 

a vyhlášek České republiky dohlíží na práci všech táborových pracovníků; 

• řídí hodnocení tábora a svolává táborové schůzky. 

Programový vedoucí tábora: 

• zodpovídá za přípravu programu, program konzultuje s vedoucími tábora a svolává 

programové schůzky;  

• před začátkem tábora rozešle všem vedoucím kompletní programový harmonogram 

tábora; 

• na táboře vede večerní poradu programové části a seznamuje všechny pracovníky 

tábora s programem na další den; 

• zodpovídá za hodnocení oddílů na táboře a zajišťuje zpětnou vazbu k programu. 

Vedoucí oddílu: 

• musí dovršit 18 let a absolvovat kurz kvalifikace vedoucího oddílu nebo vedoucí 

dětského kolektivu; 

• zajišťuje přímou práci s dětmi na táboře, dohlíží a pečuje o ně; 

• vedoucí oddílu se střídají ve funkci vedoucí dne, kdy vedou služební oddíl, svolávají 

nástupy a plní povinnosti služby, hlídkují v táboře a pečují o táborovou kroniku. 
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Instruktor oddílu: 

• výchovný pracovník tábora ve věku 15–18 let s kurzem Pionýrské Minimum nebo 

Vedoucí dětského kolektivu – instruktor; 

• spolupracuje s vedoucím oddílu, pomáhá mu a následuje jeho pokyny. 

Zdravotník: 

„Obstarává veškeré zdravotní a hygienické zajištění tábora při jeho přípravě, průběhu i po 

jeho ukončení.“ (Tábor volá – 2. Personální zajištění tábora, s.4). 

• musí dovršit 18 let a absolvovat zdravotnický kurz nebo mít zdravotnické vzdělání 

(SŠ, VŠ); 

• zodpovídá za zdraví všech účastníků tábora, může zasahovat do chodu tábora 

a programu, konzultuje jídelníček s kuchařem; 

• vede zdravotnický deník tábora a zodpovídá za táborovou lékárnu; 

• v nutném případě může ze zdravotního hlediska vyřadit účastníky tábora z běžného 

chodu či programu tábora, a dokonce vyřadit i hry a činnosti samotné. 

Kuchař: 

• kvalifikačním předpokladem je Pionýrské Minimum a splnění předpokladů pro výkon 

činností epidemiologicky závažných; 

• musí mít platný zdravotní průkaz; 

• připravuje jídelníček a konzultuje ho se zdravotníkem, programovým vedoucím 

i hlavním vedoucím tábora. 

Hospodář tábora: 

„Zabezpečuje podle pokynů vedoucího tábora veškeré hospodářské a materiální zajištění 

tábora při jeho přípravě, průběhu i po jeho ukončení.“ (Tábor volá – 2. Personální zajištění 

tábora, s.5). 

• musí dovršit 18 let a absolvovat kurz hospodář zotavovací akce; 

• vede hospodářský deník tábora a spravuje táborovou pokladnu. 



20 

 

Zásobovač tábora: 

• kvalifikačním předpokladem je ideálně Pionýrské Minimum a řidičské oprávnění na 

automobil; 

• zařizuje nákupy a zásobuje tábor potravinami a věcmi, které je potřebné dokoupit 

v rámci programu tábora, a hygienickými či zdravotními potřebami; 

• spolupracuje s kuchařem, programovým vedoucím, hlavním vedoucím tábora a se 

zdravotníkem. 

Technik tábora: 

• kvalifikačním předpokladem je ideálně Pionýrské Minimum a dovršení 18 let; 

• spravuje technické zázemí tábora a v rámci bezpečnosti práce musí být zdatný při 

práci s nářadím i elektrickými přístroji (elektrická pila, vrtačka, bruska aj.); 

• spolupracuje s programovým vedoucím, hlavním vedoucím tábora. 

5.4 Režim dne a táborový řád  

Mezi důležité táborové dokumenty patří režim dne, který pevně stanovuje dobu pro 

pohybovou, vzdělávací a zájmovou činnost, osobní hygienu, spánek, jídlo či osobní volno.  

„Režim dne by měl být uspořádaný tak, aby odpovídal kolísání výkonnosti člověka v 

průběhu dne, ale i týdne a roku. Předpokládá přiměřený odpočinek s přihlédnutím k věku, 

předchozím činnostem i individuálním zvláštnostem. Nezanedbatelnou součástí režimu dne 

jsou i činnosti související s osobní hygienou a stravováním.“ (Pávková, 2002, s. 63).  

Jednotlivé režimy dnů se mohou, podle aktivit, v průběhu tábora měnit. Důležitými 

kritérii režimu dne jsou zdravotní stav a úroveň zdatnosti dětí a postupně přibývající únava, 

počasí, věkový průměr dětí na táboře a v neposlední řadě program a celotáborová etapová hra 

tábora. Režim dne dělíme na programové bloky a to dopolední, odpolední, večerní a případně 

noční. Součástí režimu dne jsou také společné nástupy, při nichž se předává služba a vyhlašují 

se výsledky jednotlivých táborových aktivit.  

Dalším důležitým dokumentem je táborový řád, který stanovuje soubor práv a 

povinností všech účastníků tábora. Obsahuje pravidla chování v průběhu celého tábora, se 

kterými jsou všichni účastníci seznámeni při zahájení tábora a je pro všechny závazný. 

Součástí táborového řádu jsou také povinnosti služebního oddílu a vedoucího dne. Táborový 
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řád je připraven dopředu hlavním vedoucím tábora, ve spolupráci s oddílovými vedoucími a 

bývá vyvěšen po celou dobu konání tábora na hlavní nástěnce. 
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6 Charakteristika věkových kategorií dětí na táboře 

Zpravidla je letní dětský tábor určen dětem věkové kategorie od 6 do 15 let a pro 

upřesnění bývá ohraničen docházkou do základní školy. V současné době se objevují také 

tábory pro maminky s dětmi, pro náctileté a také pro dospělé. Tato bakalářská práce se věnuje 

první zmíněné kategorii, a to dětem věku docházky do základní školy.  

Děti bývají rozděleny do čtyř až osmi homogenních či heterogenních oddílů. Tábory 

s homogenními oddíly většinou připravují program pro různé věkové kategorie zvlášť a děti 

spolupracují či soupeří pouze s vrstevníky. Při heterogenním sestavení oddílů bývají oddíly 

vyrovnány celkovým věkovým průměrem a starší děti spolupracují s dětmi mladšími. 

V některých případech her a táborových činností lze využít dělení heterogenních oddílů na 

mladší děti ve věku 6-10 let a starší děti ve věku 11-15 let, kdy je připravený odlišně náročný 

program, avšak výsledky obou kategorií se sčítají za celý oddíl. Oddílový vedoucí by měl 

vždy přihlížet k individuálním věkovým zvláštnostem jedince a dle potřeb korigovat řazení 

dětí do mladší a starší kategorie. Pro pochopení dané věkové kategorie dětí a pro úspěšnou 

práci s nimi je velmi důležitá znalost věkových zvláštností. 

Školní věk můžeme podle Marie Vágnerové rozdělit na tři fáze:  

• Raný školní věk od 6-7 let do 8-9 let. 

• Střední školní věk od 8-9 let až do 11-12 let. 

• Starší školní věk, který lze označit také jako pubescenci, do konce povinné 

školní docházky, tedy přibližně do 15 let (Vágnerová, 2000, s. 148). 

6.1 Raný školní věk  

J. Piaget v roce 1966 nazval způsob myšlení, který je typický pro raný školní věk jako 

„fáze konkrétních logických operací“. Dítě v tomto období již většinou respektuje základní 

zákony logiky a konkrétní reality. Děti operují s představami nebo symboly, které mají 

konkrétní a jednoznačný význam a které si dokážou samy představit. Dítě v raném školním 

věku se váže na své autority (učitel, vedoucí), což mu přináší pocit jistoty a bezpečí. Je 

motivováno odměnou a trestem a touhou být od autority pochváleno. Jestliže jeho dobrý 

výkon není oceněn nemá pro dítě význam, touží po společenském uznání (Vágnerová, 2000). 
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V kolektivu se dítě učí zvládat sociální interakce, jako jsou spolupráce, komunikace, 

solidarita, sebeovládání apod. Z vlastní zkušenosti možno říci, že členy oddílu a oddílového 

vedoucího na táboře dítě v raném školním věku často považuje za svoji dočasnou rodinu. 

Prezentuje se a hájí dobré jméno jeho oddílu a často zmiňuje, že jeho oddíl je nejlepší. Dítě 

v tomto věku velmi silně prožívá výhru a prohru jeho oddílu a dbá na dodržování pravidel a 

rovnoprávnosti. 

Charakteristické znaky psychického, fyzického i sociálního vývoje dětí v raném 

školním věku dle Vágnerové (2008, s. 238-266): 

• nedokáží odhadnout své schopnosti; 

• přechod od názorného myšlení ke konkrétnímu myšlení; 

• rozvoj psychomotorického vývoje; 

• rozvoj zrakové a sluchové percepce; 

• selektivní pozornost; 

• mechanická paměť je zatím neselektivní, spíše nahodilá; 

• nízká zodpovědnost a sebekontrola; 

• potřebují být vedeny a kontrolovány dospělými při plnění úkolů a povinností. 

6.2 Střední školní věk  

Tato vývojová fáze je mnohem méně dynamická. Tyto děti jsou přibližně ve 3.-5. 

ročníku základní školy. Podle E. Eriksona jde o období citové vyrovnanosti a podle S. Freuda 

o fázi latence, která je hodnocena jako klidový stav. Dítě se plynule rozvíjí ve všech oblastech 

a tělo se připravuje na změny spojené s pubescencí a adolescencí. V tomto období mají děti 

spíše pozitivní náhled na svět, bývají extroverti a realisti (Vágnerová, 2000, s. 188). 

Z vlastní zkušenosti lez říci, že se děti v tomto věku identifikují především se svojí 

vrstevnickou skupinou než s celým oddílem a svým vedoucím. Stále tu však figuruje 

motivace založená na odměně a tresu, avšak děti již prezentují vlastní názory a hledají přínos 

z konkrétních aktivit i pro sebe samotné. Děti již mají potřebu seberealizace.  
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Charakteristické znaky psychického, fyzického i sociálního vývoje dětí v raném 

školním věku dle Vágnerové (2008, s. 238-266): 

• lepší odhad schopností; 

• přetrvává konkrétní myšlení; 

• efektivnější učení; 

• zvýšení kapacity paměti; 

• zrání CNS umožňuje: rozvoj emoční inteligence, rozvoj sebekontroly. 

6.3 Starší školní věk 

Toto období je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. Podle S. Freuda je toto 

období nazýváno geniálním stadiem. Dle Anny Fredové je toto období charakteristické růstem 

pudových tendencí a následným narušením osobní rovnováhy a podle E. Eriksona je 

dospívání charakteristické hledáním vlastní identity, bojem s nejistotou a pochybnostmi o 

sobě samém, o své pozici ve společnosti atd. Období pubescence je důležitým biologickým 

mezníkem v životě každého jedince. Změny v tomto období vedou ke ztrátě starých jistot a 

potřebě nové stabilizace a najití sebe sama (Vágnerová, 2000, s. 209-210). 

Vlastní zkušenost říká, že děti v tomto věku na táboře dávají přednost sociálním vazbám 

a kontaktu s vrstevníky před táborovým programem, avšak často přijmou funkci vedoucího 

oddílu a chtějí se prezentovat dobrými výsledky. Sociální dění mezi vrstevníky a emoce často 

zasahují do táborového programu. Bojují za svá práva a táborovou spravedlnost.  

Charakteristické znaky psychického, fyzického i sociálního vývoje dětí v raném 

školním věku dle Vágnerové (2008, s. 323-361): 

• postupná proměna myšlení z konkrétního na abstraktní; 

• rozvoj vnímání; 

• připouštějí variabilitu různých možností; 

• hypoteticko-deduktivní myšlení, přesah vlastního poznávání; 

• výkyvy v emočním prožívání, krátké a intenzivní prožitky, nejsou schopni 

vysvětlit jejich příčinu; 

• posílení poznávacího egocentrismu – přehnaná kritičnost; 
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• ubývá citové bezprostřednosti, nechuť vyjadřovat vlastní pocity; 

• učení probíhá na základě logických souvislostí; 

• odmítání autorit, polemika s názory dospělých. 
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7 Programová náplň tábora  

Táborový program lze nazvat kompletním přehledem veškerých činností, kterými 

budou všichni účastníci tábora během jeho konání procházet. Letní dětský tábor probíhá o 

prázdninách, tedy ve volném čase dětí a mládeže, ale často také ve volném čase dospělých, 

konkrétně v neziskových organizacích je práce čistě dobrovolná. Nezbytně nutná je tedy 

motivace, která provází veškerou činnost během konání tábora, ale také motivace, která by 

měla provázet vedoucí při přípravě tábora.  

Dle různých definic můžeme motivaci označit jako soubor pohnutek, které nás ženou 

k dosažení vysněného cíle. Pro upřesnění vypisuji níže uvedené dělení motivů (Zdroj: 

http://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/12-motivace-deleni-motivu.html). 

Motivy dělíme na: 

• Biologické motivy (primární, vrozené, sebezáchovné) – jedná se o fyziologické 

cyklické potřeby (potřeba kyslíku, potravy), patří sem ale i motivy druhově záchovné, 

tužby, fantazie a poskytování a přijímání rodičovské péče. 

• Psychické motivy (sekundární, získané) - vnitřní motivace směřující k uchování 

vnitřního řádu a k nastolení duševní pohody. Patří sem potřeba sebeurčení, stabilní 

osobní identity, nalezení smyslu života, řízení se vnitřními etickými standardy. Dále 

pak tendence vyhledávat novost a rozptýlení, dokazovat si schopnost řešit problémy, 

překonávat překážky, řídit svůj vlastní život. 

• Sociální (kulturní) motivy (sekundární, získané) - regulují mezilidské vztahy i jejich 

prožívání. Patří mezi ně potřeba dosažení úspěšného výkonu a potřeba vyhnout se 

neúspěchu. Dalšími příklady těchto motivů jsou potřeba sdružování, potřeba intimity 

a také potřeba moci (Zdroj: http://www.studium-psychologie.cz/obecna-

psychologie/12-motivace-deleni-motivu.html). 

7.1 Motivace 

Motivace v rámci letního dětského tábora má za úkol vtáhnout děti i vedoucí do děje 

a dosáhnout toho, že děti i vedoucí konají aktivity dobrovolně, se zaujetím a zdravým 

soupeřivým duchem.  

Při přípravě programu je nutné klást velký důraz na promyšlenou motivaci, připravit 

motivační scénáře a příběhy, které předcházejí vysvětlování pravidel jednotlivých etapových 
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her. Táborové motivaci se věnuje příručka Tábor volá – 3. Programové zajištění tábora 

a příručka Tábor volá – 5. Pedagogika a psychologie – nástin znalostí. Popisují již výše 

zmíněnou motivaci a radí vedoucím, jak před táborem i na táboře s motivací pracovat. 

„Motivace hrou patří v Pionýru k základům činnosti. Děti jsou prostřednictvím hry 

ochotny plnit i náročné nebo nezajímavé úkoly, jestliže se při ní aktivně uplatní. Jednotlivé 

druhy motivace na táborech proto musíme střídat, kombinovat a důkladně promýšlet, pro 

který věk a druh činnosti je určitý druh motivace nejvhodnější. Musíme proto znát účastníky 

tábora a jejich individuální motivaci.“ (Pionýr – příručka Tábor volá – 3. Programové 

zajištění tábora, str. 8). „Všeobecně však platí, že na táboře a v jednotlivých oddílech 

(družinách) vytváříme klima spolupráce, tolerance, přátelství, a to i tehdy, když zvolíme jako 

motivační prostředek soutěživou hru. Organizujeme ji tak, aby všechny děti měly pocit, že pro 

ně existuje možnost úspěchu, a aby všechny měly příležitost úspěch zakusit.“ (Pionýr – 

příručka Tábor volá – 5. Pedagogika a psychologie – nástin znalostí, str. 7).  

V Pionýru, ať už během běžné celoroční činnosti nebo právě na pionýrských táborech, 

se pracuje s motivací neustále. Ve výše zmíněných příručkách, mohou vedoucí dohledat osm 

pravidel motivace, které fungují jako jednoduché vodítko, k pochopení motivace. Také díky 

těmto pravidlům mohou vedoucí efektivně působit na dětský kolektiv a přinášet jim zajímavý 

a obohacující program. 

„Osm pravidel motivace: 

1. Chceš-li motivovat, musíš být sám motivován.  

2. Motivace má dvě stádia – vytyčit cíl a ukázat, jak cíle dosáhnout.  

3. Úspěch a uznání motivuje. 

4.  Motivace je nikdy nekončící proces.  

5. Vlastní účast motivuje. 

6. Každý pokrok musí být zřetelně viditelný.  

7. Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li možno zvítězit.  

8. Ztotožnění se se skupinou motivuje.“ (Pionýr – příručka Tábor volá – 5. Pedagogika a 

psychologie – nástin znalostí, str. 7). 
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7.2 Hra 

Významnou složkou při naplňování volného času by měly být činnosti, které nám 

přinášejí zážitky, nové poznatky, radostné projevy i pocity odreagování. Mezi tyto činnosti 

jistě patří hra, která je hlavním námětem letních táborů. Hra, ať už spontánní či řízená je 

dominantní činností v dětství, rozvíjející všechny stránky dětské osobnosti. „Hra vždy přináší 

onen slastný pocit nejistoty, jak bude pokračovat, může být dále rozvíjena a dotvářena v 

průběhu vlastního hraní. A právě to jsou hlavní atributy, které z hraní tvoří jednu z 

nejdůležitějších činností nejen dětí, ale vlastně všech lidí.“ (Perič, 2004, s. 8). 

V literatuře můžeme dohledat více návodů, jak připravit hru, příkladem může být herní 

desatero (Doležalová, 2004, s.9): 

„Herní desatero: 

1. Zajistěte při hrách bezpečnost. 

2. Promyslete dobře organizaci hry. 

3. Vysvětlete srozumitelně pravidla, při nejasnostech ihned reagujte na dotazy. 

4. Zapojte do hry co nejvíce dětí vhodnou motivací. 

5. Sestavte družstva přibližně stejně zdatná. 

6. Kromě plánovaného času mějte vždy časovou rezervu pro případ nečekané změny. 

7. Zapojte děti do přípravy hry i úklidu po skončení hry. 

8. Veďte děti ke sportovnímu chování podle zásady fair play. 

9. Pochvalte úspěšné hráče, povzbuďte méně úspěšné. 

10. Respektujte věkové odlišnosti dětí. Vhodným způsobem zapojte do her také děti 

s handicapem.“ (Doležalová, 2004, s.9). 

  Programová náplň tábora je důležitou složkou celého tábora a často zastíní náročnou 

práci při přípravě a organizaci tábora. Děti i vedoucí jsou úrovní programu velmi ovlivněni a 

jejich zážitky a celkové hodnocení bývá postaveno především na programovém zajištění akce. 
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8 Tvorba celotáborové etapové hry  

Dětský tábor či každá jiná zotavovací akce by měla rozvíjet osobnost a schopnosti 

každého jedince. Kromě zážitků mu přinášet také nově poznatky, zkušenosti a znalosti. Děti 

se učí řešit problémy bez rodičů a rozhodovat se samy. Celotáborová etapová hra by měla být 

promyšleným celkem, dětem přínosným ve všech směrech. Kromě samostatnosti by děti měly 

získat také potřebnou sebedůvěru, odvahu a zlepšovat se ve všech sociálních oblastech 

(Burda, Šlosarová – NIDM, 2008, s. 35). 

8.1 Výchovně-vzdělávací cíle akce 

„Základními cíli výchovně vzdělávacího procesu na táboře by mělo být:  

• získávání, zdokonalování, upevňování a rozšiřování vědomostí (soubor poznatků) – v 

plánu je to část programu, kdy se získávají vědomosti, děti se učí něčemu novému, o 

něčem se dozvídají, zvládají to obsahově, teoreticky; 

• získávání a zdokonalování dovedností (to jsou vědomosti uplatněné v praxi) – v plánu 

je to ta část dovedností, kterým můžeme říkat praktické zaměstnání;  

• přetváření dovedností na návyky (to jsou zautomatizované dovednosti, např. 

hygienické návyky) – v plánu je to ta iluzorní část, která nebývá pro nedostatek času 

naplněna – nejedná-li se o kontinuální pokračování celoroční činnosti“ (Burda, 

Šlosarová – NIDM, 2008, s. 36). 

Také cílem celotáborové etapové hry na téma Staré řecké báje a pověsti byl samozřejmě 

celkový rozvoj osobnosti dětí. Cíle jsem rozdělila a stanovila takto: 

• Po stránce psychické – rozvoj odolnosti, kreativity, logického myšlení a 

sebedůvěry.  

• Po stránce fyzické – rozvoj hrubé a jemné motoriky, fyzické kondice a 

pohybových dovedností a upevnění zdraví. 

• Po stránce sociální – rozvoj sociálních dovedností, spolupráce, seznámení s novým 

kolektivem. 

• Dále bylo cílem osvojování vědomostí dětmi z oblastí tábornických dovedností, 

přírodovědy, zdravovědy a prohlubování žádoucích návyků.  
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• V neposlední řadě je cílem našeho tábora předcházení sociálně-patologickým 

jevům u dětí a mládeže a vedení ke smysluplnému využívání volného času o 

prázdninách.  

Jako prostředek vnímaný k dosahování vytyčených cílů je především již výše zmíněná 

hra, proto při přípravě a následné realizaci tábora kladu velký důraz na promyšlenou a dobře 

připravenou programovou část tábora, které se věnuji níže. 

8.2 Struktura programu 

Jak již bylo popsáno, každá výchovně vzdělávací činnost má svoji strukturu. Základním 

těžištěm je stanovení cíle, toho, čeho chci při tvorbě programu dosáhnout. Další fází je 

stanovení obsahu, vlastní náplně vedoucí k dosažení cíle. Na obsah plynule navazují 

prostředky, kterými lze obsah uskutečnit. Patří sem prostředky hmotné (tábořiště a pomůcky) 

a potřeby nehmotné. Dále je nutné organizační zajištění obsahu forem (typ tábora, denní 

režim, řád tábora). A metody, kterými se naplňuje cíl (hra, exkurze, instruktáž, deník). 

V neposlední řadě do struktury programu spadá také zajištění zpětné vazby (Burda, Šlosarová 

– NIDM, 2008, s. 36-37). 

Zde vnímám důležitou připomínku, že je nutné si uvědomit, že děti mají prázdniny a 

vedoucí jsou často na táboře dobrovolně, někdy tak čerpají i svoji pracovní dovolenou. Je 

třeba vždy hledat metody a stanovovat si cíle, které jsou přínosné, ale také oblíbené a oceněné 

všemi účastníky tábora. 

8.2.1 Základní pravidla pro přípravu celotáborové hry 

Základní pravidla pro přípravu celotáborové hry dle MŠMT (Burda, Šlosarová – NIDM, 

2008, s. 43-44): 

1. Zvážit rozsah hry a alespoň okrajově vědět, pro jaký kolektiv má být hra 

připravena. 

2. Vymyslet téma a zaměřit se na metody a prostředky, kterými bude hra 

motivována. 

3. Propojit naučný a zábavný obsah a rozplánovat jednotlivé aktivity, počet her a 

akcí, rozplánovat jejich řazení a gradaci (postupovat od jednoduchého 

k složitějšímu). 
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4. Počítat s variantou nepřízně počasí a k hlavnímu programu vymýšlet i varianty 

do deště. Myslit na variabilitu hry. 

5. Stanovit pravidla a hodnocení her, ty musejí být jasná a stručná.  

6. Vést seznam úkolů a pomůcek, které jsou součástí her.  

7. Vymyslet srozumitelné a snadné bodování celotáborové hry.  

8. Pracovat s verzí pro kolektivy i jednotlivce, pro starší a mladší děti.  

9. Zaměřit se na začátek a konec hry, které definují následnou atmosféru tábora.  

10. Pravidelně vyhodnocovat hry, stanovit si rituály etapové hry.  

11. Nezapomenout na zpětnou vazbu a archivaci celé etapové hry anebo alespoň 

velmi vydařených částí. Případně informací, ze kterých si vzít ponaučení pro 

příště (Burda, Šlosarová – NIDM, 2008, s. 43-44). 
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9 Skladba etapové hry  

Skladba celotáborové hry a herní motivace je inspirována knihou Staré řecké báje a 

pověsti (Petiška, 2006). Pravidla her jsem vymýšlela a upravovala podle táborových potřeb. 

Čerpala jsem z literatury a zdrojů uvedených v seznamech na konci práce. Jednotlivé hry 

zapadají do celkového harmonogramu tábora (Příloha 2). Některé hry jsou tradiční a dětmi 

oblíbené, jiné jsou připravené přímo na toto téma, podle knižní předlohy (Příloha 5).  

9.1 Úvod do programové části tábora 2014 

Celá hra je rozdělena na dvě části, avšak začíná již před táborem. Podle pověsti o 

Prométheovi (Petiška, 2006, s.6-10), jsem s vedoucími připravila komiks, který byl dětem 

zaslán jako průvodní zvací dopis. Děti jsou vyzvány, aby se vydaly k bájné hoře Olymp, 

snažily se získat přízeň bohů a dokázaly Diovi, že zavrhovat lid není třeba (Příloha 1). 

Táborem děti provází Héra a Athéna, které dětem vysvětlují pravidla, dávají cenné rady a 

pomáhají jim na cestě k získání přízně bohů a udržení rovnováhy v božském světě. Já jsem se 

ocitla v roli Héry a další vedoucí v roli Athény. 

9.1.1 První část tábora  

První část tábora se pevně drží jednotlivých bájí a pověstí, podle knižní předlohy Staré 

řecké báje a pověsti (Petiška, 2006). Po příjezdu do tábora jsou děti rozděleny do čtyř věkově 

smíšených oddílů. Každý oddíl vede jeden vedoucí, který dohlíží na jeho chod a dva 

instruktoři, kteří se starají o svoji podskupinu. Počet dětí v oddíle je 10–12, proto je na některé 

aktivity oddíl rozdělen na dvě podskupiny. Děti v podskupinách některé hry plní rozděleně, 

avšak výkony obou podskupin se vždy sčítají pod oddíl. Vedoucí se v roli bohů prezentují 

schopnostmi, které bohové mají (Příloha 6). V průběhu první části se děti snaží získat 

božskou přízeň a poté ji využít k tomu, aby v jednotlivých zkouškách získali přízeň 

samotného vrchního boha Dia, ten na děti dohlíží a zkouší jejich schopnosti a dovednosti. 

Pečlivě si střeží svůj blesk, který mu dodává sílu a moc.  

Vyvrcholení první části nastane, když je Diovi blesk ukraden. Ke krádeži se přizná 

jeho bratr Hádes. Zeus okamžitě vyzývá děti, aby mu pomohly blesk získat zpět a dosáhly tak 

vrcholu jeho přízně. Hádes ale blesk zanesl do podsvětí, odkud údajně není cesty zpět. Děti 

ovšem Háda přechytračí a blesk zpět získají. 
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Závěrem první části je pro celý tábor připravená oslavná hostina. Pouze Hádes sedí 

sám a dostane jen chleba se solí a vodu. Jako trest za svou drzost musí celou hostinu zůstat 

s ostatními a vytrpět si čas posměchu. On však střádá plány a neprosí o milost. 

9.1.2 Druhá část tábora 

Druhá část je připravena především podle fantazie a zaměřená také na motiv boje mezi 

bratry Hádem a Diem, kteří se neustále přetahují o moc a sílu. 

 V noci po oslavné hostině se tábor probouzí vzhůru nohama. Hádes svrhne většinu 

bohů do Tartaru, některé oklame a snaží se celý Olymp ovládnout. Tábor je tedy rozdělen na 

hodné a zlé bohy, kteří proti sobě bojují. Bohové jsou rozlišeni bílým a černým pláštěm. 

Každý vedoucí mění svou roli z hodného na zlého boha, případně hraje boha oklamaného. 

Héra s Athénou zůstávají dětem nápomocné a pomáhají jim bohy osvobodit. 

9.1.3 Závěrečná táborová hra  

 Závěrem celého tábora je vyvrcholení sporu mezi Diem a Hádem a poslední hra, kdy 

se děti vydávají na dlouhou cestu a záchranu božského světa. 

Zlomový moment nastává, když Hádes prokoukne Héru s Athénou a nechá je svrhnout 

do Tartaru. Bohyně zanechají dětem dopis na rozloučenou, ve kterém je ukryta šifra a místo, 

kde Hádes vězní Dia. Děti objeví část mapy, ale pro nalezení zbylých částí se musí rozdělit. 

Starší děti absolvují pěší trasu, za pomoci buzoly a táborových dovedností plní úkoly 

a překonávají nástrahy. Mladší děti se vydávají na cestu vlakem a na náměstí v Broumově 

nacházejí jednoduchou šifru, poté i druhou část mapy a scházejí se se zbytkem oddílu. 

 V Broumově jsme si propůjčili starý kostel, který jsme vyzdobili a nechali hlídat 

černými bohy. Děti k večeru přicházejí do kostela, kde přemůžou černé bohy a svedou boj 

s Hádem. Úspěšně osvobodí Dia, za pomoci barevných prášků přízně mu dodají zpět jeho 

moc a víru, která je silnější než Hádes. Zeus se znovu zmocní blesku a Háda uvězní 

v podsvětí. Dětem je neskonale vděčný a slíbí lidu věčnou božskou přízeň. 

9.1.4 Závěr tábora 

 Poslední den se nese v duchu oslav. Je vyhlášená olympiáda, děti soutěží a získávají 

medaile. Večer při závěrečném ohni proběhne závěrečné vyhlášení celotáborového snažení 

a děti jsou oceněny. Poslední večer tráví u táborového ohně za zvuku kytar a slavnostně 

hodují. 
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9.2 Božské přízně 

Někteří z bohů se rozhodnou dětské oddíly podpořit a nabídnou jim, že po překonání 

jejich úkolu nebo za výpomoc se dětem odvděčí tím, že jim darují svou božskou přízeň. 

Přízeň si lze vybrat v jakékoliv další etapové hře, kdy daný vedoucí v roli boha bude 

s oddílem hrát hru dle běžných pravidel. Božské přízně mohou získat vždy všechny oddíly, 

ale pokud úkol nesplní, přízeň nebude darována (Příloha 7). 

Oddíloví vedoucí mohou s dětmi spolupracovat, a tedy vytušit možnost využití přízně, 

ale vždy by mělo být rozhodnutí na samotných dětech. Přízeň si děti mohou zvolit po 

vysvětlení pravidel ještě před startem hry. Přízeň nelze využít v dalším boji o přízeň jiného 

boha. Všichni vedoucí, kteří mají ve své roli možnost darovat přízeň, jsou před táborem 

vyfoceni jako bohové do zlatého medailonku. Po získání přízně sám vedoucí slavnostně 

předává medailonek oddílu (Příloha 4). Medailonky visí na centrální nástěnce u jmen oddílů, 

po použití medailonek z nástěnky mizí. 

9.3 Čtení bájí, hrané scénky a improvizace 

 Do tohoto programu jsem zasadila také předčítání bájí, aby se děti seznámily s příběhy 

starého Řecka. Protože jsou báje hlavním motivem tábora, při předčítání bájí se schází celý 

tábor a Héra nebo Athéna dětem předčítá. Velmi často je báje vodítkem pro další aktivitu a 

její úspěšné plnění. Předčítání je doplněno o improvizaci, kdy vedoucí před dětmi příběh 

sehrávají a jejich rekvizity se poté objevují v etapových hrách. Tato aktivita měla u dětí velký 

úspěch a vedoucí i děti se vždy velmi dobře bavili. 

 Podobnou aktivitou je předvádění scének, kdy se vedoucí předem domluví a nacvičí si 

krátké představení. Používají úryvky z bájí a zatahují děti do děje. Na dramatické ztvárnění 

bájí byl kladen velký důraz a používali jsme ho velmi pravidelně jako motivační prostředek.  

I přes počáteční ostych některých vedoucích se nám většina scén vydařila a také díky 

schopnosti improvizovat byla atmosféra vždy skvěle navozena. 

9.4 Sněm bohů 

 Při sněmu bohů se scházejí všichni vedoucí a děti u olympského ohniště, kde probíhají 

důležité informace, ať už spojené s programem či bezproblémovým chodem tábora. Sněm 

bohů je společenská událost, tudíž je třeba se chovat velmi slušně a bohům se klanět. Děti 

mohou zasahovat do sněmu bohů ale velmi opatrně a kultivovaně. 
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 Na sněmu bohů také probíhají veškeré slavnostní události, jako jsou například 

předávání medailí a samotný olympijský ceremoniál a ocenění za významné skutky, které 

pozitivně ovlivnily chod tábora. Bohové zde také přejí dětem k narozeninám či svátku 

a oceňují je v soutěžích pro jednotlivce.  

Po přelomu první a druhé části tábora je posvátný prostor využíván jako útočiště Héry 

a Athény, kde se s dětmi tajně scházejí a předávají jim přísně tajné informace. 
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10 Další táborové činnosti 

Kromě běžných táborových aktivit souvisejících s etapovou hrou, které popisuji výše, 

se děti také účastní aktivit, které jsou specificky zaměřené. Jednotlivé táborové aktivity jsou 

různorodé a přizpůsobené k rozvíjení různých dovedností. Střídají se v klidovém a aktivním 

režimu. 

10.1 Oddílová volna 

Jednou za dva až pět dní má oddíl prostor na oddílové volno, které trvá jednu až dvě 

hodiny. Je to čas, kdy se jednotlivé oddíly společně se svými vedoucími vydají na kratší 

procházku nebo si najdou klidné místo a mají prostor jen samy pro sebe. V rámci oddílového 

volna se děti s vedoucími blíže poznávají, řeší taktiku i klima v oddíle a všechny problémy, 

které nastaly při hrách nebo společném soužití v táboře. Dále také trénují táborové dovednosti 

a činnosti, ve kterých si oddíl není jistý. 

10.2 Oddílová rada 

Při oddílovém volnu se děti domluví na dvou zástupcích oddílu, kteří se schází 

s hlavním vedoucím tábora, v našem případě s Diem. Jednou za čtyři až šest dní dochází na 

oddílovou radu. Na oddílové radě probírá hlavní vedoucí tábora s dětmi vše, co je potřeba. 

Děti mohou do jisté míry zasahovat do programu, vznést požadavky na samotné hry či jejich 

tempo. Hodnotí celý chod tábora od programu přes jídelníček a harmonogram dne až po 

sociální vztahy mezi lidmi v táboře. Hlavní vedoucí si zapisuje veškeré požadavky či výtky  

a večer je probere s vedoucími na poradě, která probíhá každý den po večerce. 

10.3 Nabídkové činnosti 

 Jako možnou alternativu využíváme do našeho programu také nabídkové činnosti. 

Tuto aktivitu zařazuji do programu, pokud jsou děti unavené nebo při nepřízni počasí. Každý 

vedoucí si před táborem připraví aktivitu, které se v rámci nabídkových činností s dětmi 

věnuje. Před začátkem nabídkových činností si vedoucí stanoví počet dětí, který se na jeho 

aktivitu může přihlásit, a poté vyvěsí přihlašovací tabulku na nástěnku. Děti se mohou hlásit 

na aktivity samy dle nálady, míry únavy i podle kamarádů. Počet míst v jednotlivých dílnách 

je vždy vyšší než počet dětí na táboře, aby si i poslední děti mohly vybírat z různých činností.  
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Přehled nabídkových činností: 

1. Sportovně-pohybové činnosti – lukostřelba, střelba vzduchovkou, flusačka, boj na 

kládě, šerm, hod oštěpem, lanové aktivity, vybíjená, fotbal aj. 

2. Hudebně pohybové činnosti – hra na kytaru, zpěv, tanec. 

3. Rukodělné a výtvarné činnosti – korálky, drhání, barvení hrnečků, batikování triček, 

práce se sádrou, vypalování do dřeva. 

4. Dramaticko-literární činnosti: literární dílna, táborové divadlo, natáčení táborových 

klipů. 

5. Relaxační činnosti: stavba lesních domečků, procházka po okolí. 

6. Táborové činnosti: čištění řeky, sekání dřeva a pomocné práce v táboře. 

10.4 Tábornické dovednosti – výcviky 

 Další aktivitou odlišnou od etapových her jsou výcviky v tábornických dovednostech. 

V čase výcviků jsou oddíly pod dohledem dvou až tří vedoucích. Ti je trénují v táborových 

dovednostech, které jsou poté testovány v našem závodě Drsňáků, kdy prověřujeme veškeré 

jejich dovednosti. Na jednotlivých výcvikách se vždy prostřídají všechny oddíly, počet 

výcviků tedy záleží na počtu oddílů. Všeobecné tábornické dovednosti jsou rozděleny do čtyř 

oblastí: 

1. Zdravověda – zdravovědu školí vždy vedoucí s kurzem ZZA či jiným zdravovědným 

vzděláním. Zaměřuje se především na první pomoc při bezvědomí, pomoc při 

zlomeninách, krvácení, poranění páteře, úžehu a úpalu, popáleninách či omrzlinách 

a také při šoku. Děti jsou školeny aktivní formou, mohou si věci vyzkoušet. Vedoucí 

má s sebou vždy vybavenou lékárničku. 

2. Uzlování a šifry – děti se učí vázat základní uzle, jako jsou ambulantní uzel, lodní 

uzel, dračí smyčka, rybářská spojka, liščí uzel, škoťák a zkracovačka. Dozvídají se 

také, k čemu uzle slouží a kdy je vhodné použití. Dále se učí dešifrování a šifrování 

zpráv. 

3. Buzola a orientace na mapě a v terénu – při tomto výcviku se děti seznamují s buzolou 

a mapou, zkouší si určovat azimut a docházet podle stupňů z místa na místo. Dále také 

čtení z mapy a orientace v terénu. 

4. Oheň a manipulace s nářadím – děti se naučí pravidlům rozdělávání ohně 

a možnostem postavení dřeva. Dále se učí manipulovat se sekerou, pilou či nožem. 

Oheň si vždy od začátku do konce samy připraví a poté si ohniště po sobě uklidí. 
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Podle počtu oddílů mohou být výcviky doplněny i o tematicky zaměřené oblasti (šerm, 

boj, alchymistický výcvik, herbář, kuchařský výcvik aj.). 

10.5 Tradiční běh Drsňáků 

Další táborovou aktivitou je každoroční tradiční Běh Drsňáků, zkráceně Drsňák, který má 

na našem táboře dlouholetou tradici a účastníci tábora, ať už ti, co nás navštěvují pravidelně 

nebo ti, co jsou na táboře poprvé, si ze závodu odnáší opravdu velké zážitky.  

Každé dítě má své běžecké číslo a kartičku, kde má zaznamenaný startovní čas a 

následně čas doběhu a také vypsané disciplíny a trestné body (Příloha 9). Trasa je dlouhá asi 6 

km a každých 300-600 metrů je stanoviště, kde sedí vedoucí a děti u něho plní úkol. Součástí 

závodu je také Malý Drsňák, kdy děti do 10let, běží pouze polovinu trasy a poté jsou 

odkloněny do tábora. Hodnocení malého Drsňáka spočívá ve zprůměrování žebříčků času, 

trestných bodů i správně zapamatovaných obrázků. I zde vyhlašujeme dívčí a chlapeckou 

kategorii zvlášť. Vyhlášení probíhá u slavnostního ohně nebo v rámci slavnostní hostiny. Děti 

jsou odměněny diplomem a medailemi.   

Bezpečný průběh závodu zajištujeme tak, že si vedoucí seřídí čas a na každém stanovišti 

mají nabitý mobil a seznam kontaktů na všechny vedoucí a zdravotnici. Na každém stanovišti 

je k dispozici pro děti voda, kapesníky a náplasti, na každém třetím pak lékárnička. 

Zdravotnice zůstává v táboře, zná trasu a je připravena okamžitě vyrazit pomoc na jakékoliv 

stanoviště. Startovní pořadí sestavujeme tak že na začátek a na konec vysíláme nejzdatnější 

děti, ve středu střídáme různé věkové kategorie. První závodníky, zpravidla chlapce 

upozorníme, že trasa nemusí vést po vyšlapaných cestách, trasu tak vyšlapou a poslední 

závodníky upozorníme, aby hlásili na stanovištích, že běží poslední, popřípadě koho 

předběhli.  

 

 



40 

 

11  Hodnocení tábora  

První hodnocení tábora probíhá již na táboře samotném. Jelikož jezdíme na třítýdenní 

tábor, probíhají tzv. týdenní kolečka. V rámci kolečka se hodnotí uplynulý týden. Každý 

vedoucí má prostor vyjádřit svoje pocity, připomínky i potřeby. Hodnotíme chod tábora, 

program tábora, fungování dětí a vedoucích, konkrétní problémy, dodržování bezpečnosti a 

řádu tábora. Kolečko má svá nepsaná pravidla. Snažíme se zařazovat nejdříve negativní 

hodnocení a následně až to pozitivní. V rámci kolečka vždy mluví jen jeden vedoucí, nikdo se 

k jeho momentálnímu proslovu nevyjadřuje. Případné ujasnění probíhá v návaznosti dalších 

hodnocení anebo individuálně až po ukončení kolečka. Každý vedoucí dostane slovo, pokud 

nemá připomínky nebo potřebu provádět podrobné hodnocení, tak nemusí. Pokračuje další 

vedoucí. O závěrečném hodnocení tábora vede hlavní vedoucí zápis. 

Poslední den mají možnost tábor hodnotit i děti. Každý může zpětnou vazbu napsat na 

papír a vhodit do schránky. Děti samotné se rozhodují, zdali se podepíší anebo hodnocení 

provedou anonymně. Ve svém hodnocení se mohou vyjádřit k čemukoliv, co se tábora týká. 

Poslední večer probíhá větší, závěrečné hodnocení tábora z pohledu vedoucích.  

Po ukončení tábora se vedoucí scházejí na přelomu září a října a mají ještě možnost 

tábor zhodnotit s odstupem času.  

V posledních letech se snažíme získat také hodnocení od rodičů. Všem rodičům 

zasíláme na email krátký dotazník, který mohou rodiče vyplnit a zaslat zpět. Z mého pohledu 

toto hodnocení není úplně efektivní. Vrací se nám pouze menšina rozeslaných dotazníků a 

hodnocení rodičů bývá většinou velmi stručné. Rodiče dětí, které docházejí na pravidelné 

schůzky oddílů pionýrské skupiny Záře, mohou zhodnotit tábor s vedoucím oddílu po 

skončení schůzky.  
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11.1 Vyhodnocení zpětnovazebných informací od účastníků tábora 

Protože evaluace by měla být součástí každého pedagogického procesu, rozhodla jsem se 

v rámci bakalářské práce opětovně požádat děti i vedoucí tábora o další dodatečnou zpětnou 

vazbu a hodnocení tábora s odstupem času.  

Pro lepší orientaci a přesnější odpovědi jsem vytvořila krátký dotazník, který jsem 

rozeslala účastníkům letního tábora na téma Staré řecké báje a pověsti. Dotazník byl zaslán 

v elektronické verzi účastníkům tábora, tedy dětem věku základní školy a všem vedoucím a 

instruktorům, kteří se tábora zúčastnili. Dotazník byl anonymní a obsahoval uzavřené i 

otevřené otázky.  

 

1. Pohlaví respondentů – Jsem: 

o Žena  

o Muž  

2. Tábora na téma Staré řecké báje a pověsti jsem se zúčastnil/a jako: 

o Vedoucí nebo instruktor 

o Dítě  

3. Na stupnici 1-5 hodnotím celotáborovou etapovou táborovou hru jako: 

1     --     2     --     3     --     4     --     5   --   6   --   7   --   8   --   9   --   10 

Nejhorší                                                                                          Nejlepší 

 

4. Na stupnici 1-10 hodnotím celý tábor jako:  

1     --     2     --     3     --     4     --     5   --   6   --   7   --   8   --   9   --   10 

Nejhorší                                                                                          Nejlepší 

 

5. Jak hodnotím program tábora a etapovou hru Staré řecké báje a pověsti? 

6. Co se mi na táboře nejvíce líbilo? 

7. Co se mi na táboře nelíbilo? 



42 

 

Vzorek respondentů je tvořen 53 účastníky tábora. Zastoupeny jsou všechny věkové 

kategorie a všechny táborové pozice. Zpětná vazba je důkazem o kvalitě provedené práce a 

pedagogické činnosti a nedílnou součástí, vedoucí k poučením při tvorbě dalšího programu a 

realizaci tábora. Konkrétně níže uvedená zpětná vazba dokazuje to, že dodržování 

výchovných cílů a pedagogických postupů má smysl. 

 

Vyhodnocení otázek v dotaznících:  

Pohlaví osazenstva na našem táboře, ať už na pozici vedoucích, instruktorů nebo děti 

mírně převyšovalo pohlaví ženské, což vyplynulo i z dotazníků a je zřejmé z následujícího 

grafu.  

 

             Z odpovědí na otázku dvě vyplývá, že dotazník vyplnilo více účastníků tábora na pozici 

dítěte, což odpovídá i sestavě účastníků tábora. Avšak procento vyplněné dětmi a instruktory 

nebo vedoucími není diametrálně odlišné. Díky tomu považuji zpětnou vazbu za objektivní a 

z pohledu pozic na táboře vyrovnanou. 

Graf 1 – Pohlaví respondentů  

Graf 2 – Role na táboře 
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Graf 5 – Hodnocení tábora 

Graf 4 – Hodnocení celotáborové hry 

Celotáborová hra byla na stupnici 1-10 ohodnocena nejmenším číslem 7 a to pouze 

jedním respondentem. Průměr, kterým byla celotáborová etapová hra hodnocena je 9,25 z 10, 

což považuji za obrovský úspěch. 

 

Také tábor jako celek byl ohodnocen nejmenším číslem 7. Průměr, kterým byl celý 

tábor hodnocen je 9,13 z 10, což se blízce podobá hodnocení celotáborové etapové hry. 

Možno odhadovat, že průměr hodnocení tábora jako celku mohla lehce snížit například 

drobná nepřízeň počasí a extrémní horka, únava účastníků tábora či občasné konfliktní situace 

mezi dětmi nebo vedoucími. Hodnocení však stále zůstává velmi vysoké, což vnímám jako 

důkaz dobře odvedené pedagogické činnosti. 
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Ve slovním hodnocení programu tábora a etapové hry se objevovaly velmi pozitivní 

odpovědi, nejčastěji jasné a stručné. Hodnocení jako „Výborně“, „Skvělý!“, „Nejlepší tábor.“ 

se několikrát opakují. Dále cituji:  

• „Nejlepší tábor, na kterém jsem byl!“ 

• „Velmi dobře naplánované a zrealizované téma“ 

• „SKVĚLÉ, UŽILA JSEM SI TO!“ 

• „Hodnotím jí velmi kladně. Protože tábor byl velmi různorodý a skvěle připravený“ 

• „Perfektní“ 

• „Skvělé scénky i hry.“ 

• „dobře odvedená práce“ 

• „Skvělý tábor i program. Myslím, že není co vytknout. Občasná špatná nálada a nervy 

přemůžou každého.“ 

• „Zajímavé téma i celkový koncept etapové hry, byly obsaženy i poutavé zvraty“ 

• „Velmi výborná a propracovaná hra.“ 

• „Jako velmi povedený, bylo to skvělý“ 

• „Všechno se mi líbilo, můj oblíbený tábor.“ 

•  „Výborné, jako každý tábor,“ 

• „Na jedničku!“ 
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Jako nejhezčí momenty tábora se nejčastěji objevují pozitivní zážitky ze závěrečné hry 

v broumovském kostele, motivace a vedoucí v oblecích a rolích bohů:  

• „Hlavně kostýmy vedoucích, dali si na nich hodně záležet. A pak program, byl hodně 

bohatý a velmi zajímavý.“  

• „Osvobozování bohů a vracení je na Olymp a tím ukončit Hádesovu vládu“ 

• „Závěrečná scénka v kostele a olympiáda.“ 

• „PROMYŠLENÝ PŘÍBĚH, NOVÉ HRY.“ 

• „Asi kostýmy, zachraňování vedoucích (bohů). Ale hodně hezká byla závěrečná hra.“ 

• „Nejde specifikovat jen jednu konkrétní věc, hezký byl celý tábor.“ 

• „Souboj titánů.“ 

• „Zpracování tématu, závěrečná scénka.“ 

• „Kostýmy bohů, fantastická olympiáda a závěrečná hra, konkrétně scénka v kostele.“ 

• „Přízně bohů.“ 

•  „To že mě velmi bavilo téma, Velice se mi líbila závěrečná hra, cesta do Broumova 

hry v něm a hlavně krásný závěr v kostele… Je toho tolik. Že to asi vše nebudu 

vypisovat, ale byl to skvělý tábor.“ 

• „Dobrý, zábavný a rozšířený děj bájí.“ 

• „Motivace byla super.“ 

• „Scénky, vyvážené myšlenkové a pohybové hry, noví instruktoři. Jinak nejlepší 

programově zpracovaný tábor, který jsem jako dítě zažila. 

• „Hades camp, změna vedoucích na zlé bohy, závěrečná hra a noční hra s měsícem.“  

• „Hned si vybavím závěrečnou hru, kdy se běželo do Broumova.“ 

• „Ježibaby a medúza Gorgona.“  

• „K tomuto táboru si pamatuju celkem dost. Pamatuju si částečně jaké hry jsme hráli i 

s pravidly. Pamatuji si kolik týmů bylo. I spoustu jiných aktivit, které jsme dělali.“ 

• „Hádka o nejhezčí bohyni.“ 
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V negativním hodnocení tábora se nejčastěji objevovaly odpovědi jako „Nevím“, 

„Netuším“, „Nevzpomenu si.“. Další připomínky vnímám jako věcné a částečně vyplývající 

z osobního zaměření jednotlivců. Je jistě vhodné se z nich poučit: 

• „Běhání v opravdovém horku.“ 

• „Když měl tábor v rukou Hádes, konkrétně rozcvičky. Byly hodně drsné.“ 

• „Některé pravidla her, vznikaly konfliktní situace s jejich řešení až po konci hry.“ 

• „Špatná nálada vedoucích mezi sebou. Ale to už tak třetí týden bývá.“ 

• „Bolavé nohy.“ 
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12 Závěr 

V závěru této práce bych ráda zhodnotila nejen svoji programovou práci, ale také tábor 

jako celek. Jak jsem již uvedla, vycházela jsem z dlouholeté praxe v neziskové organizaci a 

také z působení v pedagogickém prostředí, ve kterém pracuji již několik let. 

Jsem vděčná za poznatky, které mi práce v Pionýru přináší. Blízká spolupráce 

s vedoucími, a především s dětmi mi nastavuje to nejupřímnější zrcadlo. Musím přiznat, že 

třítýdenní plné pracovní nasazení a programové řízení tábora se občas podepíše na náladě a 

rozpoložení člověka, avšak právě děti a jejich vděk dokáží vedoucí nabudit, je to silná 

motivace. Úspěšnost tábora podmiňuje také sociální klima, které je nutné udržovat na 

pozitivní rovině, což je někdy opravdu náročné. Bohužel nemohu říct, že programový vedoucí 

vždy funguje jako spokojený a nadšený jedinec, ale právě to vnímám jako výzvu a nutnost na 

sobě stále pracovat. 

Příprava a vymýšlení programu před táborem pro mě bylo velmi zábavnou částí. Velice 

jsem ocenila můj dřívější zájem o řeckou mytologii a práci podle knižní předlohy Staré řecké 

báje a pověsti od E. Petišky. Téma tábora Staré řecké báje a pověsti pro mě bylo neskutečně 

zajímavé a několik měsíců jsem na přípravě programu pracovala s velkým zaujetím. 

Náročnější momenty přišly na samotném táboře, při přímé realizaci, kdy kromě zaujetí dětí je 

velmi náročným úkolem zvládnutí vedení kolektivu vedoucích a občasné návaly únavy a obav 

z nevyvedených aktivit. Avšak i díky kladnému hodnocení a zpětné vazbě od členů tábora, si 

dovolím tábor zpětně zhodnotit velmi pozitivně. Nejlepší odměnou mi je, když slýchám, že 

„Bohové byli boží!“ což se mezi dětmi šíří ještě několik let po táboře.  

Organizace letního dětského tábora je jistě velmi rozsáhlé téma a bylo by možné mu 

věnovat ještě více stran a slov. Věřím však, že se mi povedlo obsáhnout to nejdůležitější a 

smyslně popsat nutné atributy k přípravě a organizaci pionýrského tábora. 

Cíle vytyčeného na začátku bakalářské práce, připravit a popsat organizační a 

programové zajištění tábora, jsem dle mého názoru dosáhla. Práce jistě může posloužit 

k nahlédnutí vedoucím dětských kolektivů a může se stát pomůckou při přípravě letních 

dětských táborů a k inspiraci při tvorbě táborového programu. 
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Příloha 1 – Komiks, zdroj: vlastní 
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Příloha 2 – Harmonogram tábora 



53 

 

 



54 

 

  



55 

 

Příloha 3 – Legenda k harmonogramu tábora 

 

 

Příloha 4 – Medailonky, přízně bohů 
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Příloha 5 – Etapové hry tábora 
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Příloha 6– Role vedoucích, zdroj: www.reckamytologie.sweb.cz 
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Příloha 7 – Přehled božských přízní, zdroj: vlastní 
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Příloha 8 – Fotogalerie tábora, Zdroj: www.zare.cz 
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Příloha 9 – Karta na běh Drsňáků 


