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Úvod

Již několik let pracuji v Domě dětí a mládeže Praha 12 - Modřany (dále jen DDM
Modřany), kde také vedu dětské letní a zimní tábory. Jezdí s námi děti od 7 do 16 let,
chlapci i dívky společně. Děti mají různé zájmy a většinou je spojuje pouze kontakt
snáším DDM. Při své práci jsem měla příležitost prostudovat různé materiály a
publikace související s tématy dětských táborů, ale bohužel se mi nepodařilo najít
materiál, který by se zabýval komplexní přípravou takovéto akce a byl tak pomocí
všem, kteří se touto činností zabývají. Vzhledem k tomu, že příprava táborů je náročná a
zdlouhavá a má mnoho specifik, zaměřila jsem se ve své práci na organizaci a realizaci
dětského letního tábora.
Práce by při publikování byla určena především těm, kteří se věnují nebo chtějí věnovat
práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Zaměřila jsem se v ní na kapitolu prázdnin
a dětských táborů. Je to téma velmi obsáhlé, tak jsem zvolila cestu, která je mému oboru
nejbližší.
Z důvodů neznalosti a častých změn dochází při organizování těchto akcí k hrubým
chybám, které mohou vést a vedou ke špatným postupům a bohužel někdy i ke zkáze
celého připravovaného tábora. Proto se budu snažit zde podat a vysvětlit způsoby, které
jsou považuji po několika letech praxe za optimální při přípravě dětského letního tábora.
V současné době prochází legislativa dětských táborů mnohými změnami. Pokusila
jsem se tedy tyto změny a novelizace do této práce zapracovat.

Pobyty na letním táboře by neměly být pouhou bezstarostnou rekreací, kdy se děti
začnou po několika dnech otravovat a nudit, kdy se každé ráno při hezkém počasí
ozývá: "Plavky a ručníky, jde se k vodě", při ošklivém počasí: "Všichni k televizi"
(pokud ji máme). Letní tábory by především měly přispět k rozvoji tělesných
i duševních schopností a dovedností dětí. Aby byl takto náročný cíl splněn, znamená to
letní tábor připravit opravdu dobře a zodpovědně. A každý, kdo už si to aspoň jednou
zkusil ví, že se za tím skrývá obrovské množství práce i času.
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1. Teoretická východiska
Mám-li se zde zabývat tak úzkým okruhem trávení volného času dětí a mládeže jako
jsou dětské tábory, je asi nutné objasnit některé teoretické pojmy z oblasti pedagogiky
volného času. Především sám pojem volný čas tu hraje prioritní úlohu.

1.1 Volný čas a výchova mimo vyučování
Volný čas 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.
Jako

hlavní

funkce

volného

času

se

uvádějí:

odpočinek,

zábava,

rozvoj

osobnosti. [1] str. 13
Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí a mládeže v době mimo
vyučování, je významnou oblastí výchovného působení. Poskytuje příležitost vést
jedince k racionálnímu využití 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. Způsob odpočinku, rekreace a zábavy se odráží i ve
studijních a pracovních výkonech člověka. Hodnotné a trvalé celoživotní zájmy mohou
kladně ovlivňovat i partnerské vztahy a výchovu dětí v rodině. Dalším důležitým
úkolem výchovy mimo vyučování je rozvíjení potřeby celoživotního vzdělávání,
zejména v souvislosti se zájmovou orientací člověka. Tato oblast výchovy tedy plní
funkci výchovnou, vzdělávací, zdravotní i sociální. [2] str. 37
Podmínky pro realizaci cílů výchovy mimo vyučování vytvářejí různé společenské
instituce:
•

Školní družina

•

Školní kluby

•

Střediska pro volný čas dětí a mládeže

•

Domovy mládeže
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•

Dětské domovy

•

Základní umělecké školy

•

Jazykové školy

•

Ostatní - občanské sdružení, sdružení dětí a mládeže, tělovýchovné a sportovní
organizace, církevní a náboženská společenství atd.

1.2 Střediska pro volný čas dětí s mládeže
Jedny z nejlepších předpokladů pro organizování prázdninové činnosti mají právě
střediska pro volný čas dětí i mládeže. Jejich hlavní výhodou z hlediska výběru rodiči
jsou výhody státní organizace a záruka vysokoškolsky vzdělaného pedagogického
vedení.
Středisky pro volný čas dětí a mládeže jsou domy dětí a mládeže (dále jen DDM) a
stanice zájmových činností. DDM jsou zřizovány jako jedna z možných forem středisek
pro volný čas dětí a mládeže. Jejich posláním je naplňovat rekreační a výchovně
vzdělávací funkci širokou zájmovou působností. Jinou formou jsou stanice zájmových
činností, které jsou specializované jen na konkrétní zájmové oblasti. Střediska pro volný
čas dětí a mládeže jsou zařazovány do sítě škola školských zařízení. Na základě tohoto
zařazení vyplývá nárok na státní příspěvek na činnost. Zřizovateli DDM mohou být
školský úřad, obec, církve, soukromý nebo jiný subjekt. [2] str. 121
Vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání bylo v § 2 stanoveno, že
zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami:
•

příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost
školského zařízení pro zájmové vzdělávání

•

pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

•

táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde
právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
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•

osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti,
žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně
patologických jevů

•

individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a
studentů

•

využitím otevřené nabídky spontánních činností

1.3 Táborová činnost
Z předchozího vyplývá, že pro účely mé práce je prioritní bod 3 - táborová činnost...
Prázdninovou táborovou činností rozumíme organizovanou činnost s dětmi, mládeží i
s rodiči s dětmi, provozovanou v době dlouhodobého volna - tj. o letních, jarních či
vánočních prázdninách. Doba trvání tábora je zpravidla delší než pět dnů. [2] str. 124
Letní tábory jsou jednou z nejrozšířenějších forem prázdninové činnosti. Organizují je
všichni, kteří pracují s dětmi a mládeži ve volném čase - střediska pro volný čas dětí a
mládeže, občanská sdruženi dětí a mládeže, občanská sdružení pracující s dětmi a
mládeží, ale i celá řada dalších institucí a organizací. V současnosti existují i komerční
iniciativy, které se touto letní činností zabývají jako svojí výdělečnou aktivitou.
Letní tábory řadíme právem k velmi významné formě práce s dětmi a mládeží, protože
právě na nich lze uplatnit intenzivnější výchovné působení. ( Je to na první pohled
pouhých deset až čtrnáct dnů práce, ale lze předpokládat, že uspořádání jednoho letního
tábora v délce 14 dnů má tytéž časové možnosti, jako realizace jednoho zájmového
útvaru, který pracuje po dobu celého školního roku.)
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2. Základní pojmy
Kdokoli přistoupí k myšlence, že se pustí do přípravy tábora, měl by si ze všeho
nejdříve prostudovat několik důležitých vyhlášek. Patří sem především Zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů a z něj
vycházející vyhlášky a zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku
veřejného zdraví, dále pak vyhláška ě. 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Zde jsou
vyjmenovány základní podmínky uskutečnění tábora, co je nutné dodržet, na co
nezapomenout, co se musí udělat atd. Tyto předpisy jsou alfou i omegou každého
pořadatele tábora či podobných akcí.

Zde jsou základní pojmy, které v těchto vyhláškách najdeme:

... zotavovací

akce...

Jsou to organizované pobyty 20 a více dětí do 15 let na dobu delší než čtyři dny, jejichž
účelem je posílit zdraví dětí a zvýšit jejich tělesnou zdatnost.
... účast dětí na zotavovací akci...
Zotavovacích akcí se mohou zúčastnit děti s ohledem na jejich zdravotní stav a věk.
Vodních turistických akcí se mohou zúčastnit jen plavci.
... zdravotní stav dítěte...
Příslušný praktický lékař posoudí, zda zdravotní stav dítěte a jeho věk odpovídá druhu
zotavovací akce a své vyjádření uvede v přihlášce.
... vyjádření

rodičů...

Rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte předloží v den odjezdu písemné prohlášení,
v němž uvede, zda lékař nenařídil dítěti změnu režimu nebo zda nejeví známky
akutního onemocnění a zda nebylo ve styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí (14 dní před odjezdem).
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... dospělí činní při zotavovací

akci...

Jen ti kteří jsou k tomu tělesně a duševně způsobilí a podrobili se preventivní lékařské
prohlídce s písemným závěrem, že jsou této činnosti schopni. Bez této prohlídky nelze
vykonávat

ani

žádné

pomocné

práce.

Lékařské

potvrzení

se

nevyžaduje

u

pedagogických a zdravotnických pracovníků a studentů pedagogických a lékařských
fakult. Osoby činné při stravování dětí musejí mít zdravotní průkaz. Každá zotavovací
akce musí mít zdravotníka.
... prostory pro společenskou činnost a sport...
V trvalých nebo dočasných stavbách musí být místnosti dimenzovány tak, aby najedno
dítě připadl alespoň jeden čtvereční metr plochy. Jako společenské místnosti lze využít i
jídelnu nebo velký stan.
... prostory pro vyvař ováni a stravování...
Musí být zastřešené s výjimkou ohniště. Skládají se z jídelny, kuchyně a skladů.
Prostory pro vyvarováni a stravováni se umísťují odděleně od ostatních prostor. V
kuchyních musí být čisté a nečisté činnosti časově odděleny, aby nedocházelo ke křížení
provozu. Samostatné pracovní plochy ( prkýnka ) musí být označeny a musí být různé
pro práci s tepelně neopracovanou surovinou a tepelně opracovaným pokrmem.
... potraviny

skladujeme...

Potraviny musí být skladovány za podmínek daných výrobcem. Skladované potraviny
nesmí být ovlivňovány navzájem, ani zevními vlivy. V jídelně připadá na jednoho
strávníka v jedné směně jeden čtvereční metr plochy.
... děti

stravujeme...

Strava se skládá ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Doporučujeme
dodržení intervalu mezi jednotlivými jídly nejvýše tři hodiny.
... umývárny...
Umývárny se oddělují podle pohlaví. Vyžaduje se pro 5 osob jeden výtokový kohout s
odpadním žlabem nebo umyvadlo,

na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice. U

putovních a stanových táborů lze zajistit denní umýváni dětí přímo ve vodoteči, která
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odpovídá hygienickým limitům jakosti vody ke koupáni. Pro čištění zubů musí být
zajištěna pitná voda. Koupání nebo osprchování v teplé vodě musí být zajištěno alespoň
jednou týdně.
... ošetřovna a izolace ...

Ošetřovna a izolace spolu tvoří jeden celek, izolace se zřizuje v místnostech s možností
topeni a použití teplé vody, odděleně pro hochy a dívky. Na každého nemocného v ní
musí být 5 čtverečních metrů plochy, přičemž na 30 dětí musí připadnout alespoň jedno
lůžko. Izolace musí mít vlastní záchod. Izolace ani ošetřovna nesměji být použity k
ubytováni zdravotníka a nesmí být vybavena patrovými lůžky. Ve stanových táborech
lze ošetřovnu a izolaci umístit ve zvláště upravených stanech. Lékárnička ani
zdravotnická

brašna

a zdravotní

dokumentace

nesmí

být

přístupná

dětem

a

nepovolaným osobám.
... záchody...
Lze je zřizovat suché a splachovací. V každém případě odděleně podle pohlaví. Zřizují
se dva záchody na počet prvních 20 osob a na každých 20 osob jeden další záchod.
Příchod k záchodům musí být u stálých táborů v noci osvětlen. Záchody se umísťují
nejméně 25 m od stravovacích zařízení po směru převládajícího větru a nejméně 25 m
od posledního ubytovacího místa. V blízkosti záchodů musí být možnost umytí rukou.
Suché záchody se denně převrstvují zeminou a před opuštěním tábořiště se zasypou a
označí.
... odpadky a splašky... .
Každá zotavovací akce musí mít zajištěno plynulé odstraňování pevných odpadků a
splaškových vod. Jejich odstraňováni se provádí tak, aby nebyla ohrožena nezávadnost
povrchových ani podzemních vod.
... dospělí na putovním táboře ...
Putovního tábora se zúčastňují nejméně tři dospělé osoby, z nichž jedna musí mít
kvalifikaci zdravotníka.
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... povinnosti
•

provozovatele...

Zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení při zotavovací akci a provést
opatření k předcházení přenosným nemocem a poškození zdraví.

•

S výjimkou putovního tábora zvolit předem praktického lékaře, který bude
poskytovat zdravotní péči v místě konáni akce.

•

Oznámit konáni zotavovací akce s uvedením místa, termínu a počtu účastníků
nejpozději jeden měsíc před jejím zahájením orgánu ochrany veřejného zdraví
(okresnímu hygienikovi) příslušnému podle místa konání akce. U putovních
táborů oznámit hygienikovi konání v místě, kde tábor začíná. K tomu přiložit
výsledky rozboru vody ne staršího než tři měsíce, pokud zdrojem není veřejný
vodovod. Přiložit doklad o zajištění zdravotní péče lékařem.

•

Zajistit zdravotníka.

•

Při hromadném odjezdu zajistit zdravotníka na cestu.

•

Zajistit instruktáž všech osob činných při zotavovací akci, které ještě takovou
instruktáží neprošly. Zaměřit ji na poskytování první pomoci a na hygienické
požadavky na provoz zotavovací akce s důrazem na předcházení přenosným
nemocen a jiným poškozením zdraví. O absolvování instruktáže vede
provozovatel písemné záznamy.

•

Ukládat po šest měsíců od ukončení akce zdravotnický deník, seznamy dětí s
adresami a seznamy osob činných při zotavovací akci s uvedením bydliště,
povolání a zaměstnavatele, nejlépe i s rodnými čísly.

•

Zajistit vybavení lékárničky pro děti , případně velké zdravotní tašky pro
putovní tábor.

— věk dítěte na táboře ...
Provozovatel smí přijmout jen dítě, které je zdravotně, fyzicky i psychicky způsobilé k
účasti na táboře. A toto je doložené souhlasem příslušného lékaře na přihlášce.
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... limity pro stanové tábory...
Délka trvání stanového tábora není omezena. Doporučuje se účast nejvýše 50 osob
včetně dospělých.
... prostory

zařízení...

Prostory určené pro spaní, společenskou a sportovní činnost, stravování, vyvarování,
sušení oděvů a obuvi, umývárnu, ošetřovnu, izolaci a záchody. U putovních táborů se
ošetřovna a izolace nezřizují.
... prostory pro spaní...
Zřizují se v místnostech s přirozeným větráním a s minimální plochou 3 m2 na jednoho
ubytovaného. Patrová lůžka mohou být použita jen tehdy, jestliže je k němu bezpečný
přístup, má bočnici proti pádu a nepropustnou podložku pod matrací. Stany musí být z
nepromokavého materiálu. Prostor pro spaní a uložení osobních věcí musí být izolován
od země proti vlhku a chladu. Stany postavené na jednom místě déle než 21 dní musí
mít podlážku po celé ploše stanu.
• •• organizace úklidu...
Před každým během musí být tábořiště uklizeno. Po dobu pobytu dětí musí být zajištěn
denní úklid všech zařízení zotavovací akce. Denního úklidu se zúčastňují děti pod
vedením výchovných pracovníků. Děti nesmějí provádět úklid záchodů. Výměna
ložního prádla musí být provedena před zahájením každého běhu a dále podle potřeby
nebo před použitím lůžka jiným dítětem Manipulaci s ložním prádlem při výskytu
infekčního onemocnění může provádět pouze zdravotník. Čisté a použité ložní prádlo
musí být skladováno oddělené.
••• potraviny, které nepodáváme...
•

mletá a sekaná masa z distribuční sítě a výrobky z nich

•

jitrnice, prejty,jelítka, tlačenka, krevní tučnice

•

syrová masa typu tatarský biftek

•

nekonzervované rybí výrobky (karbanátky, Pečenáče, zavináče apod.)

•

veškeré výrobky s huspeninou a rosolem
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•

majonéza a veškeré výrobky s majonézou (saláty, tatarská omáčka, obložená
vejce)

•

tepelné nezpracovaná vejce a vejce vařená na měkko

•

měkké cukrářské výrobky

•

šlehačka a smetana (bez tepelné úpravy)

•

zmrzlina (včetně zmrzliny připravované na místě)

•

houby (mimo hub získaných z distribuční sítě)

•

tvaroh domácí výroby

•

játrový sýr, játrovky, čajovky, máslovky apod.

... potraviny s otazníkem ...
•

pomazánky budou zpracovány zásadně z čerstvých surovin a zkonzumovány
nejpozději 3 hodiny po zpracování

•

mléko a mléčné výrobky typu smetanových krémů lze podávat pouze v případě
spotřeby nejpozději v den uvedený na obalu

•

měkké salámy a uzeniny pouze k tepelnému zpracování, nutno spotřebovat v
den nákupu

•

suroviny a poživatiny určené k další přípravě nesmějí být předvařeny předem
(vajíčka, brambory, rýže, těstoviny)

•

mleté maso je dovoleno připravovat pouze ze syrového čerstvého masa, je nutno
je ihned zpracovat a podávat při dodrženi všech základních technologických a
hygienických požadavků

na stanových a putovních

táborech....

Kde nelze dodržet požadavky na výrobu a skladování se řídíme těmito pokyny:
•

veškeré výrobky teplé a studené kuchyně musí být zpracovány ze zdravotně
nezávadných surovin a musí být zkonzumovány bezprostředně po dohotovení
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•

k přípravě pokrmů a nápojů z ínstantních přípravků musí být použita pitná voda
ze zdroje nebo použita voda balená

•

potraviny,

které

nelze

skladovat

podle požadavků

výrobce,

musí

být

bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány ( např. zmrazená zelenina,
maso), nebo ihned vydány ke konzumaci
... pravidla pro

ubytování...

Děti a osoby činné při zotavovací akci se ubytovávají odděleně. Odděleně se
ubytovávají i děti podle pohlaví. Osoby činné při stravováni se ubytovávají odděleně od
ostatních osob. Osoby pověřené vedením dětí se ubytovávají v jejich bezprostřední
blízkosti. Zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti ošetřovny s izolací.
... děti - kuchaři...
Děti se mohou podílet na přípravě stravy. Za hygienicky nezávadnou přípravu a kvalitu
odpovídá určený pracovník. Na putovních táborech musí být součástí snídaně teplý
nápoj a jedno z hlavních jídel musí být rovněž teplé. Děti na kuchyňskou směnu musí
být kontrolovány zdravotníkem.
... režim dne...
Při zotavovacích akcích se stanoví režim dne, v němž je pevně stanovena doba pro
spánek (musí činit nejméně 9 hodin ), osobní hygienu, jídlo, pohybovou, vzdělávací a
zájmovou činnost, odpočinkovou činnost. Režim dne musí odpovídat věku a
zdravotnímu stavu dětí.
... pravidla pro sport...
Tělovýchovné činnosti musí odpovídat věku, schopnostem a zájmu dětí. Intenzita
tělovýchovné činnosti se od počátku akce zvyšuje tak, aby dosáhla svého vrcholu ve
druhé třetině akce a pak lehce klesala. Třetí den po začátku akce musí být vyhrazen
odpočinku. U putovních táborů se stanoví den odpočinku s přihlédnutím k tělesné
zdatnosti a aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí. Výcvik nebo jiná soustavná fyzická
zátěž dětí do 12 let musí být nejpozději po 90 minutách přerušeny nejméně 30 min.
přestávky.
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... osobní

hygiena...

Denně nejméně půl hodiny po probuzení a půl hodiny před uložením ke spánku.
... limity pro pěší túry...
Je doporučeno: Tempo pochodu musí být limitováno nejméně zdatným jedincem.
Pochody se nekonají za špatného počasí, tj. při větru a mlze, špatné viditelnosti apod. U
putovních táborů pro děti do 14 let lze přesuny konat pouze za denního světla. K
přesunům nelze použít frekventované a prašné komunikace a nebezpečné horské cesty.
... koupání v přírodě...
Koupání dětí v přírodě je nutno přizpůsobit počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich
plaveckým schopnostem. Děti se mohou koupat jen za dozoru osoby činné při
zotavovací akci jako dozor. Dozor musí vykonávat osoba, která je schopna poskytnout
záchranu tonoucímu. Děti se nesmějí koupat nejméně jednu hodinu po hlavním jídle ani
po intenzivním cvičení. Místo koupání v přírodě s výjimkou koupání v bazénech a
rekreačních rybnících musí být projednáno s příslušným okresním hygienikem.
Doporučuje se:
S dětmi se koupe vždy vedoucí a je s nimi vždy ve vodě, současně však nejvíce s deseti
dětmi. Druhý vedoucí dohlíží ze břehu. Vedoucí vchází do vody jako první a vychází z
vody poslední. Dozor musí být zabezpečen i nad dětmi, které se právě nekoupou. Po
vykoupáni nesmějí děti prochladnout. Po vykoupání se musejí řádně osušit a převléci do
suchého prádla.
- délka

spánku...

Doba vymezená ke spánku musí činit nejméně 9 hodin s výjimkou noci, kdy se pořádá
noční hra. Po ukončeni noční hry smí být budíček nejdříve po uplynutí 6 hodin.
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3. Příprava tábora

Ač se to nezdá, připravit letní táborový pobyt si vyžaduje nejen spoustu pedagogického
umu, ale také spoustu organizační práce náročné na čas.
Příprava letního tábora začíná u někteiých pořadatelů už na sklonku předchozího
kalendářního roku. Tehdy se totiž rozhoduje o tom, zda a kolik letních táborů se
v následujícím roce uskuteční a kolik financí na ně bude vynaloženo - souvisí to s
tvorbou rozpočtu pořadatele na příští kalendářní rok.

3.1 Harmonogram příprav
Září
V tomto měsíci by měl pořadatel tábora zvážit pořádání tábora v příštím roce, pokud
bude žádat o dotaci zřizovatele, případně jinou organizaci. V tom případě je třeba záměr
pořádat tábor zpracovat do projektu žádosti o dotace. Termín podání žádostí o dotace se
vyhlašuje většinou na internetových stránkách dané organizace. Většinou to bývá na
přelomu září a října. V DDM Modřany žádáme o tyto granty na Magistrátu hl. města
Prahy. (viz. příloha č.l)
Únor
Pořadatel rozhodne o pořádání tábora. Musí rozhodnout o typu tábora, místu, termínu,
předpokládaném počtu účastníků a o vedení tábora tedy o osobách hlavního vedoucího,
jeho zástupce, zdravotníka a hospodáře tábora.
S vedením tábora uzavře pořadatel dohodu o provedení práce, případně dohody o
hmotné odpovědnosti, (viz. příloha č.2)
V případě, že pořadatel čerpá na tábor dotaci a hlavní vedoucí tábora nemá "osvědčení
hlavního vedoucího", zajistí pořadatel hlavnímu vedoucímu absolvování Školení u
oprávněného subjektu. Školení musí vedoucí absolvovat do začátku tábora. V DDM
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Modřany musí mít hlavní vedoucí osvědčení bez ohledu na to, jestli je na tábor čerpána
dotace.
Vedení tábora se seznámí s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a vyhlášce č. 148/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro
děti, a s dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Vedení tábora předloží pořadateli tábora návrh na personální a organizační zabezpečení
tábora a harmonogram přípravy tábora.
Pořadatel spolu s vedením tábora projedná s majitelem areálu tábořiště příp. louky
podmínky pronájmu a uzavře s ním písemnou smlouvu o pronájmu.(viz. příloha č. 3)
U chatových táborů doporučujeme stanovit povinnost majitele tábora zajistit podmínky
ve smyslu nařízení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Vedení tábora se schází s vedoucími a praktikanty tábora na první přípravné schůzce a
stanoví termíny dalších schůzek. Na těchto schůzkách připraví program tábora, základní
pravidla spolupráce, práva a povinnosti vedoucích a dětí, táborový denní řád, denní
režim atp. Rozdělí si také úkoly pro přípravu a vlastní realizaci tábora.
Březen
Vedení tábora ve spolupráci s pořadatelem stanoví rozpočet tábora (viz. příloha č. 4)
včetně účastnického poplatku. V tuto dobu je již zpravidla známa výše případné dotace,
kterou je možné započítat do rozpočtu tábora.
Po stanovení účastnického poplatku je možné zahájit propagaci tábora mezi účastníky
zájmových kroužků v DDM, po školách, v místním tisku, na web stránkách apod.
Celoročně pracující oddíly předají svým členům přihlášky.
Vedení tábora zhotoví Přihlášku dítěte na tábor (viz. příloha č. 5), která musí obsahovat
údaje o táboře (místo, termín, účastnický poplatek), údaje o pořadateli tábora (název
sdružení, IČ, adresa sídla), údaje o dítěti (jméno, adresa, rodné číslo), údaje o rodičích
(jméno, adresa) a souhlas (podpis) rodičů s účastí na táboře. Je vhodné, aby obsahovala
• poučení o platbě a vzájemné smluvní vztahy (práva a povinnosti) rodičů a pořadatele.
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K přihlášce se přiloží Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací
akci a Nástupní list dítěte (zákon č. 258/2000 Sb ). (viz příloha č. 6)
Někteří zaměstnavatelé poskytují rodičům dětí příspěvek na tábor (nejčastěji z fondu
FKSP). Rodiče dětí příspěvek dostanou na základě pořadatelem vyplněného "Potvrzení
pro zaměstnavatele"(viz příloha č. 7). Faktury pro zaměstnavatele rodičů doporučujeme
vydávat jen na základě písemné objednávky zaměstnavatele s uvedením jeho názvu,
sídla a IČ, neboť tyto údaje musí faktura obsahovat.
Duben
S celoročně pracujícími vedoucími, kteří se mají tábora zúčastnit, projedná pořadatel
možnost jejich uvolnění ze zaměstnání a případně zašle jejich zaměstnavatelům žádost
o uvolnění, (viz. příloha č. 8)
Pořadatel uzavírá dohodu o poskytnutí zdravotní péče s praktickým lékařem dostupným
z místa konání akce. (viz. příloha č. 9)
V místě konání tábora navštíví zástupce vedení tábora obecní úřad a informuje o táboře
v katastru obce. Dále je nutné dohodnout s majitelem lesa možnost sběru dřeva, zajistit
možnost zásobování tábora potravinami na fakturu z místního obchodu, objednat na pile
dřevo na táborové stavby, zajistit zdroj pitné vody (pokud není zdrojem veřejný
vodovod, je nutné provést laboratorní rozbor) případně provést další ohlášení dle
místních specifik (např. odbor ochrany přírody na krajském úřadu, je-li tábor v
chráněném území, vojenská posádka, je-li tábor v blízkosti vojenského prostoru,
správce vodního toku, je-li tábor na jeho břehu atp ).
Bude-li tábor pořádán v pronajatém areálu včetně stravování, doporučujeme projednat
rozsah stravování tak, aby odpovídal hygienickým předpisům a věku dětí. Má-li tábor
vlastní bazén, projednají se podmínky jeho využití.
Při jednáních uzavírejte dohody písemnou formou. Předejdete tak případným pozdějším
nedorozuměním.
Pořadatel zajistí vybavení táborové lékárničky, (viz. příloha č. 10)
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Květen
Je-li tábor umístěn v lese, zajistí vedení tábora povolení vjezdu vozidel na lesní cesty.
Obecně na nich platí zákaz vjezdu. Povolení dostane od oblastního závodu Lesů České
republiky s.p.
Hlavní vedoucí tábora se seznámí se stavem tábořiště (nejlépe osobní návštěvou).
Vedení tábora provede kontrolu inventáře pro stavbu a program tábora. Zajistí opravy
poškozeného vybavení a dokoupení chybějícího, popř. chybějící inventář pronajme.
Zajistí vybavení táborové kuchyně a táborové ošetřovny.
Vedení tábora rozešle přihlášeným dětem bližší informace k táboru (sraz, návrat,
potřebné vybavení, adresu pro doručování pošty táborníkům). Tyto informace by děti
měly dostat přibližně měsíc před začátkem tábora, nejpozději však na konci školního
roku.
Vedení tábora seznámí pořadatele s rámcovým programem tábora. Pořadatel za program
odpovídá a může do něj v nezbytných případech zasáhnout.
Pořadatel nejpozději měsíc před konáním tábora oznámí konání tábora územnímu
pracovišti Krajské hygienické stanice příslušnému podle místa konání tábora. V
případě, že si pořadatel pronajímá táborovou základnu, je vhodné k této povinnosti
smluvně zavázat majitele tábora.
Červen
Pořadatel proškolí vedoucí a pracovníky tábora o hygienických požadavcích na tyto
akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví
(ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.). Dále je seznámí se zásadami bezpečnosti práce na
táboře, se zásadami požární ochrany a zásadami první pomoci.
Pořadatel uzavře s vedoucími a pracovníky tábora dohody o provedení práce, dohody o
hmotné odpovědnosti, případně další dohody nutné k zajištění přípravy a realizace
tábora. (S vedením tábora tyto smlouvy uzavřel již v únoru.) Do smlouvy uvede
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potvrzení o proškolení (viz. výše). Postupuje při tom dle obecně závazných právních
předpisů.
Pořadatel rozdá vedoucím a pracovníkům tábora Nástupní list pracovníka tábora (viz.
příloha č. 11), který obsahuje potvrzení o způsobilosti práce na táboře (zákon č.
258/2000 Sb.). Nástupní listy odevzdají vedoucí a pracovníci při nástupu do tábora. Bez
tohoto dokladu nesmí na táboře pracovat! Pracovníci kuchyně musí mít navíc průkaz
pracovníka v potravinářství.
Zaměstnanci DDM Modřany a účastníci našich akcí jsou pojištěni pro případ úrazu s
následkem smrti nebo s trvalými následky, na dobu nezbytného léčení následků úrazu a
čas pracovní neschopnosti za dobu léčení následků úrazu pojistnou smlouvou.
Uzná-li provozovatel za vhodné, může účastníky tábora připojistit. Pojistné je v tomto
případě nutné zahrnout do rozpočtu tábora.
S osobou, která zapůjčí soukromé vozidlo k užívání pro potřeby tábora, uzavře
pořadatel Dohodu o užívání soukromého vozidla (viz. příloha č. 12). Na základě těchto
smluv a pořadatelem vypsaného cestovního příkazu je možné vyplatit náhradu
cestovních výloh.
Vedení tábora zajistí dopravu dětí resp. materiálu do tábora a z tábora (autobus,
hromadná jízdenka ČD s místenkou, nákladní vozidlo). Děti, jejichž rodiče jsou
zaměstnanci ČD, budou mít pravděpodobně slevy na jízdném. Zjistěte si proto dopředu,
zda některé z dětí nemá tyto slevy.
Hospodáři tábora předá pořadatel provozní zálohu na tábor z pokladny pořadatele.
Současně jej poučí o způsobu vedení pokladní knihy.
Hospodář tábora zajistí po dohodě s vedoucím kuchyně nákup potravin na první dny
tábora.
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Červenec a srpen
Před odjezdem zkontroluje vedení tábora, zda má všechny potřebné doklady ( viz.
příloha č. 13). Po skončení tábora zůstávají doklady u pořadatele, který je povinen
zajistit archivaci ve smyslu obecně platných předpisů (zdravotní dokumentace 6 měsíců,
účetní doklady 5 let, atd.)
Zdravotník tábora provádí zdravotní zajištění dětí při dopravě dětí na tábor a z něj. V
průběhu tábora plní povinnosti vyplývající ze zákona a prováděcích předpisů.( viz.
příloha č. 14)
Kontrolu táborů mohou provádět osoby pověřené pořadatelem, zástupci místní
samosprávy, zástupci státního dozoru (hygiena, lesy, ochrana přírody, správce vodního
toku, hasiči) a Policie ČR. Uvedené osoby mají volný přístup do tábora. V případě, že
provozovatel žádá dotaci, mohou provádět kontrolu také pracovníci této organizace
nebo IDM MŠMT ČR (Institut dětí a mládeže). Při kontrole vždy požadujte sepsat
zápis, zvláště při kontrole hygienikem.
V případě úrazu, závažného onemocnění nebo jiné události zásadně ovlivňující chod
tábora oznámí hlavní vedoucí tábora tuto skutečnost pořadateli.
Pořadatel odpovídá za jednání vedoucích a za škodu způsobenou účastníky, vedoucími
nebo pracovníky tábora. Je povinen neprodleně odstranit nedostatky zjištěné v průběhu
kontroly tábora.
Po skončení tábora provede hospodář inventuru zásob a naloží se zásobami dle pokynů
hlavního vedoucího tábora. Hospodář uzavře peněžní knihu tábora a předá ji hospodáři
pořadatele. Zbylé finanční prostředky z táborové pokladny převede na účet pořadatele
tábora.
Září
Po skončení tábora provede pořadatel spolu s vedením tábora hodnocení tábora, schválí
hospodářskou uzávěrku, zajistí archivaci dokumentace a doporučí případné změny pro
Přípravu tábora v dalším roce. [20]
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3.2 Rozpočet tábora
Důležitým prvkem pro přípravu letního tábora ( dále LT) je sestavení rozpočtu LT.
Protože se jednotlivé LT od sebe v mnoha případech velmi liší, lze jen těžko vytvořit
vzor rozpočtu pro LT. Pokusím se nastínit alespoň základní data, na než by se při
sestavováni rozpočtu nemělo zapomenout.
Rozpočet tábora

předkládá vedení tábora pořadateli.

Vedení

v něm

vyčíslí

předpokládané náklady na realizaci tábora a zdroje pokrytí nákladů (příjmy). Před
zpracováním rozpočtu je nutné stanovit očekávaný počet platících účastníků, od nějž se
odvíjí mnoho výdajových položek a příjem z účastnických poplatků. Rozpočet by měl
být vypracován zhruba v následujícím rozsahu.
Výdaje tábora
•

programová příprava - náklady na pracovní setkání realizačního týmu v
průběhu přípravy tábora (strava účastníků a cestovné);

•

nájemné - smluvně dohodnutá částka za pronájem zařízení, ve kterém se tábor
koná, resp. za louku u stanových táborů, dále za uložení táborového materiálu v
průběhu roku a za zapůjčení inventáře;

•

stravné - cena potravin za jeden den a jednu osobu u vlastního vaření nebo
dodavatelská cena násobená počtem osob na táboře a počtem dní;

•

doprava osob - cena jízdného zvoleným dopravním prostředkem tam a zpět
(hromadná jízdenka) nebo dohodnutá cena za přepravu objednaným autobusem;

•

doprava materiálu - cena za dopravu materiálu ze skladiště do tábora; v
případě že automobil nezůstává v táboře je nutné počítat 2x cestu tam i zpět;

•

cestovné - zahrnuje náklady na provoz smluvně zajištěného soukromého vozidla
nebo služebního vozidla pořadatele (doprava potravin a vody, doprava osob k
lékaři apod.); podmínky proplácení se řídí obecně závaznými právními předpisy;
je nutné počítat s tzv. amortizací vozidla, která významně zvýší náklady na
provoz vozidla; je možné se dohodnout na neproplacení amortizace (příspěvek
na údržbu vozidla), avšak v průběhu zásobování tábora často dochází ke
značnému opotřebení vozidla;
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•

opravy a doplnění inventáře - částka se určí na základě výsledků kontroly
inventáře (stany, nářadí, kuchyňské potřeby, sportovní potřeby, zdravotnické
potřeby a další);

•

mzdy - je možné vyplácet pouze na základě pořadatelem předem schválené a
uzavřené dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti (částka vyplacená
pracovníkovi + povinné odvody);

•

spotřební materiál - zahrnuje ceny za palivové dříví, dřevo na stavby v táboře,
hřebíky, provazy, čistící a úklidové prostředky, kancelářské a papírenské
potřeby atp.;

•

náklady na program tábora - pomůcky k programu, ceny za soutěže, náklady
na výlety, vstupné atp.;

•

další výdaje - poplatek za rozbor vody, poplatky za zdravotní prohlídky
vedoucích a pracovníků příspěvek hlavnímu vedoucímu na účast na školení
hlavních vedoucích aj.;

•

rozpočtová rezerva - ve výši cca 10% z celkové částky na mimořádné výdaje;

Příjmy tábora
•

Účastnický poplatek a dary a dotace - součet předpokládaných výdajů se vydělí
předpokládaným počtem platících účastníků. Výsledkem je účastnický poplatek.
Pokud jsou zajištěny i jiné zdroje finančních prostředků (MŠMT ČR, krajská a
místní samospráva, sponzoři), sníží se o jejich celkovou částku základ pro
výpočet účastnického poplatku.
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4. Pracovně právní vztahy

Každý letní tábor má svého provozovatele. Jde o právnickou, příp. fyzickou osobu většinou organizaci nebo instituci. Provozovatel pověří konkrétní osobu, aby se
o přípravu tábora postarala, a ta se stává představitelem či reprezentantem pro jednání
s úřady, rodiči apod. Provozovatel s touto osobou uzavře pracovně právní vztah, a ta je
následně odpovědná provozovateli za přípravu, průběh i likvidaci akce. A to občanskoprávně, pracovně-právně případně i trestně-právně.
•

Občanskoprávně jsou odpovědni všichni, kdo mají s táborem co do činění, a to
dokonce i děti (pokud situace odpovídá jejich rozumovým schopnostem a
zkušenostem).

•

Pracovně-právní

odpovědnost

mají ti, kteří

s provozovatelem

uzavřeli

pracovněprávní vztah, to znamená byla s nimi uzavřena pro působení na táboře
pracovněprávní smlouva či dohoda.
•

Trestní odpovědnost mají všichni, kdo jsou starší 15 let a svým jednáním se
dopustili trestného činu nebo jej umožnili spáchat.

4.1 Pracovníci na táboře
Vedení tábora obvykle tvoří hlavní vedoucí tábora, zástupce hlavního vedoucího tábora,
hospodář a zdravotník. V žádném táboře nesmí být méně než dvě osoby starší 18 let.
Funkce, které zastávají, mohou být v souladu s obecně platnými předpisy kumulovány,
přičemž funkce hlavního vedoucího tábora je neslučitelná s funkcí zdravotníka. Podle
Potřeby mohou být

provozovatelem

jmenováni další vedoucí a pracovníci.

Na táboře se můžeme setkat hlavně s těmito funkcemi:
•

Hlavní vedoucí tábora

•

Zástupce hlavního vedoucího

•

Hospodář
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•

Zdravotník

•

Vedoucí kuchyně

•

Vedoucí

•

Praktikant

•

Zásobovač

Pro zajištění tábora vzhledem k velikosti tábora, věku a specifickým potřebám
účastníků a charakteru programu mohou být v táboře i jiní pracovníci (např. programoví
vedoucí, sportovní vedoucí, duchovní vedoucí, ošetřovatelé, osobní asistenti, pomocní
kuchaři, atp ). [20]

Práva a povinnosti pracovníků tábora
Práva a povinnosti pracovníků tábora vyhlašuje provozovatel tábora v souladu
s obecnými právními normami, a interními předpisy pořádající organizace. Tato
pravidla zpracuje do táborového denního řádu, s nímž musí být všichni pracovníci včas
a vhodnou formou seznámeni. Hrubé nebo opakující se porušení těchto pravidel může
vést k vyloučení z tábora.
Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají právo na vytvoření podmínek k řádnému
výkonu své práce na táboře. Mají právo na pomoc od vedení tábora v otázkách, které
přesahují jejich pracovní úkoly. Mají také právo se vyjadřovat k chodu tábora
a přispívat k řešení výchovných problémů.
Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají tyto povinnosti:
•

dodržovat hygienické a zdravotní předpisy, táborový řád a denní řád v táboře

•

řídit se příkazy vedení tábora i v plnění mimořádných úkolů, které vyplynou z
potřeby

•

dodržovat výchovné zásady ve vztahu k dětem a dobré vztahy se všemi
vedoucími v táboře
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•

odevzdat při nástupu do tábora doklady o zdravotní způsobilosti

•

být příkladem v chování i jednání

•

dodržovat zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v době konání tábora při
kontaktu s dětmi

•

být v době konání tábora 24 hod. denně připraven řešit mimořádné situace

•

dbát na bezpečnost a zdraví u sebe i u svěřených dětí

•

nevzdalovat se z tábora a nepřijímat v táboře soukromé návštěvy bez vědomí
a souhlasu hlavního vedoucího tábora

•

účastnit se aktivně tvorby programu

•

převzít inventář nutný k výkonu činnosti v táboře, řádně o něj pečovat
a v pořádku jej vrátit

•

chránit veškerý inventář a zařízení tábora před poškozením nebo zničením

4.1.1 Hlavní vedoucí tábora
Požadavky na osobu hlavního vedoucího tábora
•

musí být starší 18 let

•

musí mít schopnost sestavit a vést pracovní tým

•

musí mít praktické i teoretické znalosti práce s dětmi

•

musí mít praxi v činnosti na táborech

•

musí mít "osvědčení hlavního vedoucího"

•

schopnost empatie a asertivita jsou výhodou

Práva hlavního vedoucího tábora
•

podílet se na výběru vedoucích a pracovníků tábora

•

odmítnout osobu, která není podle jeho názoru způsobilá po zdravotní

•

psychické nebo morální stránce svěřenou práci konat
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•

organizovat chod tábora, řídit všechny vedoucí a pracovníky v táboře, včetně
přidělení mimořádných úkolů, vyplývajících z naléhavé potřeby tábora

•

podílet se na programu tábora

•

spolu s hospodářem disponovat svěřenými finančními prostředky

•

vyloučit z tábora osoby (účastníky i pracovníky), které narušují táborový řád
nebo neplní své povinnosti

Povinnosti hlavního vedoucího tábora
•

vést tým pracovníků tábora

•

znát všechny právní a jiné předpisy pro výkon své funkce na táboře

•

dodržovat právní předpisy a kontrolovat v tomto směru všechny vedoucí a
pracovníky tábora

•

seznámit se včas s místem a vybavením tábora

•

kontrolovat celkové zajištění zdravotnické péče

•

kontrolovat hospodaření tábora a denní výkazy o spotřebě potravin

•

dohlížet na chod programu a výchovné práce, činnost vedoucích dětí a
dodržování pořádku a kázně

•

pečovat o zajištění bezpečnosti a zdraví všech účastníků tábora

•

zabezpečit řádné vedení potřebné dokumentace

•

ohlásit pořadateli tábora závažné události, úrazy a onemocnění

4.1.2 Zástupce hlavního vedoucího
Požadavky na osobu hlavního vedoucího tábora
•

musí být starší 18 let

•

musí mít schopnost sestavit a vést pracovní tým

•

musí mít praktické i teoretické znalosti práce s dětmi
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•

musí mít praxi v činnosti na táborech

•

schopnost empatie a asertivita jsou výhodou

Zástupce hlavního vedoucího se v průběhu tábora podílí s hlavním vedoucím na vedení
celého tábora.
V nepřítomnosti hlavního vedoucího tábora přebírá jeho pravomoci, povinnosti a
odpovědnost.

4.1.3 Hospodář tábora
Hospodář je odpovědný za nakládání s finančními prostředky a inventářem tábora.
Požadavky na osobu hospodáře tábora
•

musí být starší 18 let

•

musí mít odborné předpoklady

•

musí být bezúhonný

•

musí mít organizační schopnosti

Práva hospodáře
.

spolu s hlavním v e d o u c í m

tábora disponovat se svěřenými

finančními

prostředky pro provoz tábora
Povinnosti hospodáře
•

znát a dodržovat h o s p o d á ř s k é a finanční zásady pořadatele a obecně závazné
předpisy a řídit se pokyny hlavního vedoucího tábora

•

znát vyhlášku 148/2004 Sb. a zejména její přílohu o potravinách, které nelze
používat k přípravě pokrmů na táborech

•

před zahájením tábora, v souladu s rozpočtem tábora, zajistit zásobování
smlouvami s dodavateli, zajistit zásobení tábora na první dny
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•

vybavit se příslušnými tiskopisy, zejména pokladní knihou

•

zajišťovat plynulé dodávky potravin, převzetí a skladování během tábora

•

vést pravidelné přehledy o hospodaření a předkládat je hlavnímu vedoucímu
tábora ke kontrole

•

při ukončení tábora provést inventuru zásob a naložit s nimi podle pokynů
hlavního vedoucího tábora

•

při ukončení tábora uzavřít pokladní deník a zpracovat podklady k hodnocení
hospodářského provozu tábora

4.1.4 Zdravotník tábora
Účast zdravotníka na táboře je povinná. Musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou
dobu konání tábora. (Zák. 258/2000 Sb. §11 odst. 11 a a 11 c ).
Funkci zdravotníka tábora může vykonávat fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu
z podmínek:
•

má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská
sestra, nebo porodní asistentka

•

absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře
(rozsah kursu upravuje příloha vyhlášky č. 106/2001 Sb.)

•

je studentem lékařství po absolvování třetího ročníku

Práva zdravotníka tábora
•

účastnit se přípravy programu a vyžadovat, aby fyzická zátěž dětí byla úměrná
jejich věku

•

účastnit se sestavování jídelníčku a vyžadovat, aby skladba stravy byla úměrná
zdravotnímu stavu, věku a zátěži dětí
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•

požadovat od provozovatele tábora a od hlavního vedoucího tábora všechna
opatření k řádnému zabezpečení zdravotní stránky tábora ve smyslu příslušných
předpisů

Povinnosti zdravotníka tábora
•

zajistit základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od
převzetí dětí od rodičů do jejich předání rodičům), doprovázet děti k lékaři popř.
na odborná vyšetření

•

výskyt přenosných nemocí hlásit lékaři i KHS

•

účastnit se denního programu a zajišťovat dohled nad bezpečností, není-li vázán
péčí o nemocné,

•

pečovat o nemocné na izolaci a provádět výměnu a manipulaci s infekčním
prádlem

•

kontrolovat

dodržování

hygienických

požadavků

stanovených

zákonem

258/2000 Sb. a prováděcími předpisy, výdej stravy a pitný režim
•

kontrolovat dodržování zásad osobní hygieny osobami činnými při stravování

•

kontrolovat zdravotní stav osob činných při stravování včetně dětí, které se
podílejí na přípravě a výdeji stravy

•

kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky
stanovené zákonem 258/2000 Sb. (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte,
"prohlášení o bezinfekčnosti" dítěte, zdravotní způsobilost pracovníků tábora
vykonávajících dozor,

splnění

zvláštních předpisů u osob činných

při

stravování)
•

účastnit se sestavování jídelníčku

•

účastnit se sestavování režimu dne

•

provést výpisy z posudků zdravotní způsobilosti dětí a zdravotní způsobilosti
pracovníků tábora vykonávajících dozor a zdravotníka (ve výpisu uvede vždy
jméno osoby, závěr posudku a záznam o tom, které zdravotnické zařízení
posudek vydalo)
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•

s obsahem zdravotní dokumentace účastníků a pracovníků seznámit hlavního
vedoucího tábora a upozornit ho na zdravotní odchylky

•

s obsahem zdravotní dokumentace účastníků seznámit vedoucí dětí a upozornit
je na zdravotní odchylky

•

vedení zdravotnického deníku (viz příloha č. 16) a seznamu všech účastníků
tábora,

•

převzít a zkontrolovat ošetřovnu a lékárničku a doplnit chybějící materiál
a medikamenty

•

informovat osoby, které mají dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě
v průběhu tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem
i informace o případném přisátí klíštěte);

•

zajistit, aby léky a zdravotnická dokumentace účastníků tábora byly umístěny
tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby.

4.1.5 Vedoucí kuchyně
Požadavky na osobu vedoucího kuchyně
•

musí mít odborné znalosti o řádné a zdravé přípravě potravy ve společném
stravování

•

musí znát hygienické směrnice pro stravování v táborech

•

musí si průběžné doplňovat a dodržovat znalosti nutných k ochraně veřejného
zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažné podle prováděcího předpisu

Práva vedoucího kuchyně
•

požadovat řádné zásobování od hospodáře

•

požadovat od provozovatele tábora řádné vybavení kuchyně a zabezpečení
řádných hygienických podmínek pro přípravu stravy

•

požadovat od vedoucích zajištění kázně v jídelně
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•

vyžadovat dostatek paliva a personální obsazení "služby v kuchyni" v případě,
že se děti podílejí na přípravě stravy

Povinnosti vedoucího kuchyně
•

převzít před nástupem dětí do tábora kuchyň a zkontrolovat, zda je způsobilá k
přípravě stravy dle příslušných předpisů

•

dbát na správné technologické zpracování potravin a na konečnou úpravu stravy

•

ve spolupráci s hospodářem a zdravotníkem sestavovat jídelníček a předkládat
ho ke schválení hlavnímu vedoucímu tábora, dbát na zásady správné výživy,
sytost a množství stravy a hospodárné vaření dle finančních limitů

•

znát přílohu k vyhlášce č. 106/2001 Sb. „Skupiny potravin, které nelze podávat
ani používat k přípravě pokrmů (na zotavovacích akcích) a podmínky pro
použití některých potravin"

•

nedovolit přístup do kuchyně nepovolaným osobám a zvířatům, dodržovat zákaz
kouření

•

po skončení tábora předat kuchyni v řádném stavu a čistotě

•

dodržovat všechny hygienické předpisy včetně zásad osobní hygieny

Osoba, která se podílí na přípravě stravy, musí být držitelem zdravotního průkazu,
v

němž praktický lékař osvědčí zdravotní způsobilost k činnostem epidemiologicky

závažným.
Osoba, které se podílí na přípravě stravy, musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného
zdraví. Tyto znalosti je oprávněn prověřit orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik).
Pokud kontrola zjistí, že tyto znalosti nemá, nemůže se podílet na přípravě stravy
d

o doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou Krajskou hygienickou stanicí.

(KHS je povinna umožnit zkoušky do 15 dnů od podání žádosti. Tato skutečnost může
ohrozit váš tábor.)
Pf

o výkon činností

epidemiologicky

závažných při provozování stravovacích služeb,

výrobě potravin a uvádění potravin do oběhu se stanoví
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tyto

zásady osobní hygieny:

•

pečování o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z
nečisté práce na čistou (například úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po
manipulaci s odpady a při každém znečištění si umýt ruce v teplé vodě s
použitím vhodného mycího, popřípadě dezinfekčního prostředku

•

nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru
činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě
potravin a pokrmů. Udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování
podle potřeby v průběhu směny. Při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň
čistoty

nebo

při

vyšším

riziku

kontaminace

používání

jednorázových

ochranných rukavic a ústní roušky
•

neopouštění provozovny v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v
pracovní obuvi

•

vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (například kouření, úpravy vlasů
a nehtů)

•

zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na
rukou nenosit ozdobné předměty

•

zajištění ukládání použitého pracovního oděvu, jakož i občanského oděvu na
místo k tomu vyčleněné; ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu
odděleně.

4.1.6 Vedoucí
Požadavky na osobu vedoucího dětí

p

•

musí být starší 18 let,

•

musí mít osobní a odborné předpoklady pro práci s dětmi.

ráva vedoucích dětí
•

v souladu s táborovým řádem, podle pokynů hlavního vedoucího tábora pracovat
samostatně se svěřenou skupinou dětí
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•

řídit p ř i d ě l e n é h o p r a k t i k a n t a

•

účastnit se p o r a d vedení tábora, vznášet n á m ě t y a p ř i p o m í n k y k c h o d u t á b o r a

•

účastnit se n a v y t v o ř e n í materiálních p o d m í n e k nutných k v ý k o n u své p r á c e na
táboře

P o v i n n o s t i v e d o u c í h o dětí

•

osobním příkladem a dodržováním všech zásad být vzorem pro účastníky tábora

•

řádně připravit přidělenou část v ý c h o v n é h o programu

•

řídit s e p o k y n y v e d e n í t á b o r a ( h l a v n í h o v e d o u c í h o t á b o r a a j e h o

zástupce,

hospodáře a zdravotníka)
•

nenechat svěřené děti bez dohledu, dbát soustavně o jejich bezpečnost a zdraví
z e j m é n a m i m o t á b o r a při k o u p á n í , n e h o d y , ú r a z y n e b o o n e m o c n ě n í i h n e d h l á s i t
z d r a v o t n í k o v i t á b o r a , m í t p ř e h l e d o z d r a v o t n í m s t a v u dětí

•

pečovat o přátelské vztahy, kázeň, pořádek mezi dětmi

•

dbát na citlivý a individuální přístup k dětem, vzbudit jejich z á j e m a p o m á h a t
jim v nesnázích

•

zajistit o s o b n í h y g i e n u dětí i čistotu místa pobytu, šetření m a j e t k u a péči

o

svěřený inventář

4.1.7 Praktikant
v;
Praktikant nevykonává v táboře —

J

o d p o v ě d n o s t v e d o u c í h o dětí, k e k t e r e m u j c p
hlavně výchova budoucích vedouc.ch

^

^
^

Praktikant m á právo účastnit se na programu
Praktikant j e povinen zachovávat táborový rad a a
Přidělí v e d e n í t á b o r a n e b o v e d o u c í dětí. [ 3 1 ]
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ale nracuie p o d dohledem a na
. . . h přijetí na tábor j e
m

e

^
^ ^

^
^

^

v š e c h n y

j e h o

úko

^

^

p ř í p r a y ě

l y , které mu

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží

Základním právním předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je Zákoník
práce,

který

stanoví její

hlavní

úkoly,

povinnosti

zaměstnanců

organizací

i

zaměstnavatelů. Existují předpisy pro školy, které však jsou velmi úzce zaměřené na
charakteristickou Školní činnost. Další předpisy bezpečnosti práce má oblast požární
ochrany, patří sem silniční zákon a prováděcí vyhlášky o silničním provozu, řada
ustanovení je v hygienické směrnici o zotavovacích akcích pro děti. Přesná orientace je
obtížná pro profesionálního technika bezpečnosti práce, natož pro nedávno plnoletého
dobrovolníka pracujícího s dětmi.

5

«1 Základy bezpečnosti a ochrany zdraví
•

všichni účastníci činnosti, akce musí být poučeni o základních podmínkách
bezpečnosti práce. Povinnost zajistit toto poučení má provozovatel, který musí
vždy písemně prokázat, že v potřebném rozsahu provedl školení i nezletilých
účastníků pro konkrétní činnost a zařízení

•

před započetím činnosti s dětmi a dle potřeby kdykoli v jejím průběhu je
provozovatel povinen provést poučeni o bezpečnosti práce v rámci této činnosti
(seznámení s riziky, terénem, pravidly hry apod.).

•

v případě činností, jenž nejsou běžné, či jsou zvláště nebezpečné, musí vedoucí
těchto činností a b s o l v o v a t příslušná speciální poučení o bezpečnosti práce,
nejsou-li předepsána přímo školení a zkoušky

•

provozovatel z o d p o v í d á za všechna zařízení, prostory a objekty, že jsou v
souladu s předpisy o bezpečnosti práce, o bezpečnosti technických zařízení a s
hygienickými předpisy

•

za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídají
vedoucí na všech stupních řízení v rozsahu svých zastávaných funkcí
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5.2 Zodpovědnost za bezpečnost práce
Plnou odpovědnost za bezpečnost práce určitého kolektivu nese pověřená způsobilá
osoba starší 18 let, a to i v případě své nepřítomnosti při dané činnosti. Při akcích smějí
být činné jen osoby, které jsou k tomu tělesně i duševně způsobilé a podrobily se
preventivní lékařské prohlídce s písemným závěrem, že jsou této činnosti schopny.
Toto

ustanovení

není

požadováno

u

pedagogických

pracovníků

s

studentů

pedagogických fakult. Osoby činné při stravování musí mít zdravotní průkaz. Tuto
základní odpovědnost je možno částečně přenést i na pověřenou způsobilou osobu praktikant, tato může samostatně pracovat s kolektivem bez dohledu plnoletého
vedoucího, jestliže jsou splněny určité předpoklady:
•

před každou samostatnou činností je zodpovědným vedoucím poučena o
možném riziku těchto činností a o bezpečnosti práce při nich

•

nejedná se o zvláště nebezpečné činnosti (střelba ze vzduchovek, koupání,
pohyb po různých komunikacích apod.)

•

doba samostatné činnosti nepřekročí rozumnou délku

•

náročnost a riziko činnosti odpovídá jejím zkušenostem a rozumovým
možnostem

5.3 Rizikové oblasti
Uvádím několik bodů na které je třeba si při práci na táboře dá. pozor:

5.3.1 Postup v případě úrazu
•

zajistit první pomoc, přepravu k lékaři či přivolání pohotovosti

•

odstranit příčiny, zabránit dalšímu ohrožení

•

sepsat protokol o události, pHp. - j i s t i t

•

. I é k a ř i hygienické službě, hasičům, policii apod.
J(
ohlásit událost podle potřeby lekán, nyg
vyrozumět hlavního vedoucího
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s v ě d k y

a jejich adresy

•

dojde-li k poranění vedoucího, zajišťuje tyto úkoly jeho zástupce, případně
nej starší přítomný účastník akce

•

v případě úrazu vyplnit se zdravotníkem tiskopis hlášení úrazu pro pojišťovnu

5.3.2 Bezpečnost v místnosti
•

v místnosti vyvěsit Požární poplachovou směrnici s důležitými telefonními
čísly a pokyny pro případ požáru a havárie

•

pravidelně kontrolovat stav zařízení, provádět revize elektrického zařízení,
případně další revize podle příslušných předpisů (ČSN 33 1500)

•

odstraňovat zjištěné závady a všechna zařízení obsluhovat podle návodu

•

dávat pozor na žhavá předměty - kamna, vařiče apod., zejména v souvislosti s
manipulací s hořlavými materiály, hlavně kapalinami

•

zákaz manipulace s elektrickým zařízením, pozor na rozbité zásuvky, vypínače

•

děti se nesmějí vyklánět z oken

•

dodržovat během akce kázeň a klid

•

doporučená výška místnosti pro činnost - 3m, minimálně 2,1 m, 2 m čtvereční
nezastavěné plochy na osobu a 15 m krychlových prostoru pro osobu

5.3.3 Bezpečnost při akcích ve městech
•

při pohybu po komunikacích a v ulicích dodržovat vyhlášku o pravidlech
provozu na pozemních komunikacích

•

před přesunem, soutěží či hrou seznámit účastníky s prostorem či trasou,
seznámit účastníky se všemi pravidly

•

dbát na bezpečnost prostoru pro hry a soutěže (střepy, odpadky, staré železo,
dřevo, ale i přehlednost apod.)
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•

při použití MHD dbát na klid ve vozidle, zajistit klid a pohodu pro ostatní
cestující

•

při přecházení přes vozovku čekají vždy děti na pokyn vedoucího, skupina
přechází najednou a pohromadě

•

vedoucí zajišťuje případné zastavení vozidel při přecházení komunikace

•

vyhýbat se osamělým místům, opatrnost při komunikaci s neznámými
osobami, vést v patrnosti specifika zvláště u velkých měst - odlehlá místa,
nebezpečí od morálně, mentálně či psychicky narušených osob

•

určit místo srazu pro případ, že se někdo při hře či přesunu ztratí

•

při předpokladu samostatného pohybu dětí předem děti důrazně poučit o
možných nebezpečích

•

samostatný pohyb dětí po setmění není možný

5.3.4 Hry a program
•

při terénních hrách si vymezit prostor, místo srazu, svolávací signál, stanovit
délku trvání, poučit děti o možných nebezpečích

•

při lesních hrách vzít v úvahu charakter terénu (např. riziko poškození oka při
hrách a honičkách v lese o větvičku, či šiškou při oblíbených dětských
přestřelkách)

5.3.5 Bezpečnost při ohni, požární ochrana
•

oheň se smí rozdělávat pouze na povolených místech (majitel pozemku,
okresní úřad) v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů - stará vyhláška,
která stanovovala bezpečnou vzdálenost na 50 metrů již neplatí - (vznikne-li
požár, jde tedy vždy o porušení vyhlášky, neboť oheň nebyl v dostatečné bezpečné vzdálenosti)
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•

při rozdělání ohně dávat pozor na vítr (jiskry), podklad ohně, který může
chytnout či doutnat a způsobit požár třeba i po několika dnech (rašelina,
kořeny, hrabanka, listí apod.), kameny z potoka (možnost poranění štěpinou
kamene při jejich pukání vlivem vytvořené vodní páry), nekázeň (četné
případy popálenin při hraní si s ohněm )

•

popálení kapajícím igelitem a jinými hořlavými umělými hmotami, roztavenou
pryskyřicí při výrobě loučí, pád do ohně při nekázni, ale i v mikrospánku na
noční hlídce

•

povinnost účastnit se likvidace požáru, ohlašovací povinnost

•

v místnostech nenechat bez dozoru rozpálená kamna, vařiče a jiné elektrické či
žhavé zařízení, při odchodu zkontrolovat vypnutí všech spotřebičů

•

zákaz manipulace dětí s jakýmikoli hořlavými látkami I. a II. stupně

•

rozdělávání ohně a používání sirek pouze pod dohledem zodpovědné osoby, či
za přesně vymezených podmínek (např. kuchyňské ohniště)

•

zákaz obsluhy vařičů dětmi

•

povinnost ohlásit i malý požár, který byl ihned uhašen požárnímu inspektorátu

•

ohniště musí být ohraničeno nehořlavým materiálem

•

dokonalé uhašení a zahlazení ohniště

•

nevhodnost kouření před dětmi, zákaz kouření v požárně nebezpečných
místech, zejména v lese apod.

•

všichni musí znát vyhlášení, požárního poplachu v místě, způsoby hašení,
obsluhu požárních přístrojů

5.3.6 Bezpečnost při koupání
•

koupání účastníků akce mladších 18 let je možno pouze se souhlasem a v
přítomnosti pověřeného vedoucího staršího 18 let

•

vysoký důraz na kázeň a pořádek
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•

koupání je zakázáno 100 m od mostů; přístavišť; vjezdů apod., v požárních
bazénech, v chovných rybnících, v nádržích pro odběr pitné vody, u jezů

•

nesmí se přibližovat k plavidlům, lézt na plavební znaky apod.

•

doporučuje se dodržení hygienických předpisů pro koupání: 6-10 účastníků na
jednu plnoletou osobu

•

koupaliště schválené OHES

•

plnoletý doprovod po celou dobu s dětmi ve vodě

•

zákaz vstupu do vody po intenzívním pohybu či cvičení

•

zákaz koupáni před jídlem a minimálně hodinu po jídle

•

koupat pouze za teplého počasí

•

koupání ve vodě minimálně 20 st. maximálně 30 minut

•

pokud se koupe více než jeden oddíl, tak loďka se záchranným kolem na 10 m
laně, zdravotník apod.

•

pro neplavce vždy vyhrazený prostor

•

pokud má být zařazeno koupání, mělo by být v plánu akce, či denním plánu
tábora

•

s dětmi se koupat pouze na známých, ověřených místech, vedoucí jde do vody
první a prověří bezpečnost, hloubku, prostor apod.

5.3.7 Bezpečnost při bouřce, ochrana před elektrickým proudem
•

při bouřce se vyhnout otevřeným pláním, osamělým stromům, alejím,
kovovým předmětům

•

ukrýt se v pořadí: ve velké kovové stavbě,v obytné budově s hromosvodem, v
nechráněné budově

•

v budově uzavřít okna, dveře, vzdálit se od kamen a kovových předmětů
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v terénu se ukrýt v údolí, v jeskyni, v jámě, hustém lese, vyhnout se otevřeným
pláním, holým kopcům, kovovým předmětům, drátěným plotům, sloupům,
rozhlednám , dále osamělým stromům, ale i jejich malým skupinkám
při nejnutnějším pohybu se pohybovat pomalu, krátké kroky, při stání nohy u
sebe
zákaz lezení na sloupy, dotýkat se drátů i na zemi, nelézt ani na stromy v
blízkosti elektrického vedení
nepouštět draky u elektrického vedení
vyhýbat se elektrickým zařízením - trafostanice apod.
nelít vodu z mostů nad železnicí s el. trakcí
nedotýkat

se postiženého

elektrickým

proudem,

není-li

vyproštěn

elektrického okruhu
každý musí znát poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
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6. Tvorba programu
Letní tábor by neměl být pouze bezstarostnou rekreací. Účel letního tábora je
samozřejmě mnohem širší, vedle rekreace, relaxace a zábavy by měl rozvíjet i osobnost
dítěte, podpořit jeho sebedůvěru, tvořivost, samostatnost a v neposlední řadě rozvíjet
znalosti a dovednosti. Program tábora by měl být přizpůsoben těmto kritériím, a proto
by měl být pro účastníky co nejatraktivnější, pestrý a dobře připravený. Plánování
táborového programu začínáme už v okamžiku, kdy se stanovuje zaměření tábora. To
může být v podstatě dvojí:
a) všeobecné, zaměření na širokou škálu aktivit, her a soutěží
b) odborné - pobyt jednotlivců i kolektivů orientovaný na jednu činnost (jazyková
výuka, různé druhy sportů, estetické či přírodovědné soustředění apod.)
Při tvorbě programuje nutno přihlížet k:
1. složení účastníků - počtu, věku, pohlaví, zda jde o zatím se neznající jednotlivce
či už stmelený kolektiv, atd.
2. složení pedagogického kolektivu - počtu, jejich zkušenostem a kreativitě
3. druhu, typu, poloze a vybavení LT
Co se týče polohy a vybavení, je dobré předem zmapovat některé důležité údaje, nejlépe
při návštěvě tábořiště. Ty důležité údaje jsou např. zmapování turistických zajímavostí v
okolí, vytipování tras na pěší túry, možnosti koupání, sportování, využitelnost tábořiště
při špatném počasí, vybavení tábořiště sportovním náčiním či hřišti a sportovišti.
Jeden ze základních požadavků, který na táborové pracovníky kladen: nesmí se lekat
nových věcí a bát se že by si mohl před dětmi zadat. Umět si hrát, to je umění, které
musí všichni zvládnout. Umět si hrát a nestát stranou dětí. Nedělat pouze výchovný
dozor, ale hrát si s dětmi a zároveň jejich hru nenásilně motivovat, usměrňovat a řídit.
Cílevědomě ovlivňovat jak jednotlivce, tak i kolektiv.
Rozlišujeme tyto druhy letních táborů dle míst pobytu:
•

stálé tábory - tábory ve stálých tábořištích (zděné, chatové, stanové základny),
celý pobyt na jednom místě
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•

putovní tábory - během pobytu vystřídají účastníci několik tábořišť, většinou
LT zaměřený na pěší, vodní či cykloturistiku

•

hvězdicové tábory - tábor, při němž účastníci absolvují několikadenní výlety
do okolí základny

Typy táborů dle účastníků:
•

běžné - účastníky jsou děti a mládež z "běžné" populace

•

integrované - tábor i pro děti z rizikových skupin, dětských domovů, zdravotně
postižené, kdy alespoň 20% účastníků j e z takto postižené populace

•

ozdravné - určené pouze pro zdravotně postižené děti

Při plánování programu máme několik možností. Buď zvolíme jednotící téma celého
pobytu celotáborovou hru, nebo doplníme zvolenou "ústřední" činnost (např. jazykovou
výuku, vodní turistiku, sportovní trénink, výtvarnou aktivitu) dalšími navzájem
nesvázanými relaxačními činnostmi anebo prostě namícháme, mix z osvědčených
aktivit a činností s rovnoměrným prostřídáním "fyzických" a "duševních" disciplin.
Při tvorbě programu vycházíme z táborového řádu (soubor práv a povinností všech
účastníků tábora, pravidla táborového života, se kterým jsou všichni,účastníci
seznámeni při zahájení tábora) a denního režimu LT. Ten v zásadě rozdělí den na tři
programové bloky - dopoledni, odpoledni a večerní. [7]

Dopolední programový blok je zhruba tříhodinový, odpolední blok je nejdelší - zhruba
čtyřhodinový a večerní programový blok je nejkratší (cca 2 hodiny). Jen důležité vědět,
kdy se v době, kdy jsme na táboře stmívá, příp. kdy svítá. Tím máme dány mantinely k
rozvržení programu. Praktickou a užitečnou podmínkou je rámcový plán programu.
Doporučuje se ho v každém případě vytvořit. Je to náčrt časového a obsahového
rozvržení programu, doplněný o motivační prvky, materiální nároky na jednotlivé
činnosti, personální odpovědnost za jednotlivé programové bloky a činnosti a variantu
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náhradního řešení v případě špatného počasí. Užitečné je, když si do tohoto plánu
zaneseme i jmeniny a narozeniny účastníků a rozvržení denních služeb (hlídky, příprava
stolování atd.). Při tvorbě rámcového plánu programu musíme mít stále na mysli to, že
tento plán je na jedné straně osnovou, která by měla být dodržena, na straně druhé však
musí být dostatečně otevřený, skýtající možnost improvizace. [*]

6.1 Celotáborová hra
Bylo by mylné si myslet, že jedině celotáborová hra naplňuje táborový program.
Vytváří sice zaměření činnosti na táboře a poskytuje mu určitý rámec, ale doporučuje
se, aby denně byly této hře věnovány jen asi 2 - 4 h podle její náročnosti, tedy, aby hra
měla denně pouze jednu akci (soutěž, hru, část), která by se stala vyvrcholením
programu příslušného dne. Zbytek času pak bohatě vyplní ostatní táborová zaměstnání.

Přípravu celotáborové hry je třeba rozdělit do tří oblastí :

6.1.1 Před táborem
Před táborem se hra rodí. Tzn. zamyslíme se nad tím, na co hru zaměříme, čím bude
hra motivována, jaká bude hráčská jednotka (zda jednotlivci, malá skupina dětí, celý
oddíl). A jaký bude obsah hry - naučný či zábavný, nejlépe je spojení obou.
Určíme stavbu hry - počet akcí, soutěží, jejich řazení, gradaci (postupujme od
nejjednoduššího ke složitějšímu). A protože hra zahrnuje období celého tábora,
pravidelně zařazujme věci, které udrží nebo znovu vzbudí zájem dětí. Není to tak
jednoduché a proto je dobré si ponechat určitý prostor pro variabilitu přímo na táboře.
Stanovíme pravidla hry, kritéria hodnocení, bodování a vnější formy. Pravidla musí být
stručná, jasná, jednoduchá, přiměřená věku hrajících dětí. Musíme je uvést na počátku a
podle potřeby opakovat. Hodnocení vymysleme vždy snadné a rychle proveditelné,
abychom nemuseli trávit noci nad složitým bodováním apod., a pro děti pochopitelné.
Při přípravě stanovíme, zda postačí pouhé splnění úkolů v akcích, soutěžích nebo zda se
bude v jednotlivých akcích soutěžícím stanovovat pořadí. Zvolenému způsobu
hodnocení musí odpovídat způsob bodování, např. udělování hodností, přívěsků,
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korálků apod., které jednotlivec či kolektiv nosí viditelně na sobě. Znamená to často
velký motivační efekt. Je skvělé, když si děti mohou předané bodování ještě i dotvářet
(např. vybarvovat).
I tady platí osvědčené: jednoduchost, přehlednost a snadná orientace. Důležitý je též
efektivní a efektní začátek a konec hry. Vhodně zvolený začátek je podmínkou úspěchu
a stejné tak i konec, který je však obvykle nutno přizpůsobit průběhu hry a okolnostem
vzniklým na táboře. Vlastnímu začátku musí předcházet vytvoření příznivé atmosféry,
která je podmínkou dobré motivace a měla by umocňovat celou hru.
Způsob odměňování vychází ze zásady, že vyhodnocení je třeba provést na táboře a
odměna by měla připomínat prožitou hru. Při volbě odměny vycházíme z finančních
možností a ze schopností a zkušeností vedoucích a tvůrců odměn. Nakupované odměny
mají méně účinný efekt. Nejlepší odměnou jsou předměty typické pro hru a tábor.

6.1.2 Na táboře
Na táboře si upřesníme prostory, ve kterých budeme hrát a navodíme vhodnou
atmosféru. V průběhu hry vyhodnocujeme akce a soutěže ihned po jejich ukončení nebo
alespoň v den jejich konání; výsledek zaznamenáváme do výsledkového přehledu, který
je dostupný všem. Ze zkušenosti víme, že právě způsobu bodování a jeho vnější formě
je třeba věnovat maximální pozornost, neboť děti chtějí neustále vědět "jak na tom
jsou".

6.1.3 Po táboře
Nesmíme zapomenout po táboře archivovat dokumentaci ze hry, zapracujeme do ní
zjištěné chyby a poučení z nich. Poslouží nám při přípravě v dalším roce, ale může být i
inspirací pro jiné.
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6.2 Praktické poznatky
Nezapomeňme vzít v úvahu přírodní poměry v okolí tábora, možnosti vycházek,
výletů, exkurzí do přírody. Děti by se hned v úvodu tábora měly od vedoucích dozvědět
co nejvíce o místě svého prázdninového pobytu. O správném vedení tábora nesvědčí,
nedokážou-li děti po návratu říci, kde se koupaly, kam chodily na výlety apod. A před
první vycházkou bychom měli děti instruovat o zásadách správného chování v přírodě.
Každý by si měl uvědomit, že je v přírodě návštěvníkem. Nechováme se podle hesla
"člověk je pán tvorstva", do přírody chodíme s respektem k ní. Vštěpujme dětem tuto
zásadu, zvláště dětem z měst. Chováme se tiše, více uvidíme, pohybujeme se pomalu a
ke svému okolí se chováme ohleduplně. Podle zásady - co si do lesa/přírody doneseme,
to si také odneseme. Příroda si s některými materiály poradí sama, i když to mnohdy
dlouho trvá, ale s některými si neporadí vůbec. Tak např. ohryzky, slupky z banánu a
zbytky potraviny zpracuje asi do týdne, skořápky z vajíček, svačinový papír a slupky z
pomerančů sice až za několik měsíců, ale sklo a umělé hmoty nedokáže zpracovat
vůbec.

50

Závěr

V práci jsou shrnuty hlavní body potřebné k uspořádání letního dětského tábora. Celý
tábor je však věc natolik specifická, že nelze sepsat přesný návod k tomu, jak ho
uspořádat a zorganizovat. Záleží zde na mnoha faktorech, které celou akci ovlivňují, jak
z vnějšku (samotní účastníci, pořadatel, osobnosti vedoucích atd.), tak zvenku (okolí,
prostředí).
Snažila jsem se zde jasně, srozumitelně a stručně popsat základní postupy, jak si počínat
při organizaci tábora. Při studiu literatury k tomuto tématu jsem zjistila, že takovýto
ucelený popis postupu zatím nebyl vydán. Existují pouze materiály, které si jednotlivá
střediska, zabývající se dalším vzděláváním pedagogů a pořádající kurzy pro hlavní i
oddílové vedoucí, vydávají samy. Tyto pak jsou odvislé od toho, kdo přednášky vede.
Nepřeberné množství literatury je pak věnováno hrám, celotáborovým hrám a náplním
tábora. To je však už taková ta pomyslná třešnička na dortu, nejprve je potřeba zajistit
správné postupy dle platné legislativy a bezpečnost na táboře. Proto považuji za dobré
sepsat takový (v jiných oborech nazývaný) checklist. Zde si pořadatel tábora může tzv.
odškrtávat, co již splnil a co mu ještě zbývá.
Teprve zkušenostmi člověk poznává a naučí se vyhledávat a volit nejoptimálnější
postupy. I přesto je velmi nutné zachovávat zákony a vyhlášky, které k táborům
neodmyslitelně patří. Právě ty jsem zde připomněla a doufám, že jsem je podala
srozumitelně i pro začínající hlavní vedoucí, kteří by se chtěli přípravy tábora ujmout
poprvé.
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Příloha č. 1

program č. 2 - Akce ve volném čase
údaje o realizátorovi projektu
| název žadatele - ústředí
název realizátora - základního článku
kontaktní adresa realizátora

I

kontaktní osoba, telefon, e-mall
členská základna v Praze

do 18 let:

19-26 let:

nad 26 let:

stručná charakteristika zaměření realizátora :

uvecřte, z Jakých dalších zdrojů Je realizátor financován:

prezentace realizátora na Internetových stránkách

údaje o akcích
Předpokládaný počet akcí v r. 2007. na které bude uplatněn příspěvek
celkový počet akcí nad 4 dny |

průměrný počet dětí

o jarních prázdninách

z toho lyžařských:

z toho ostatních:

o letních prázdninách do 10 dnů
o letních prázdninách 11-16 dnů
o letních prázdninách nad 17dnů

z toho stanových:
z toho stanových:
z toho stanových:

z toho ostatních:
z toho ostatních:
z toho ostatních:

ZU

během ostatních prázdnin
ĚQčet celovlkendovvch akcí

£

průměrný počet dětí

z toho cyklistických
z toho lyžařských

z toho vodáckých
z toho ostatních

ĚPčet jednodenních akcí

pniměrnv počet dětí
]

jaruh výdajů

Ipožadovaná částka ]

dopra\
rava
ubytov,
ování
drobný spotřební

mat. /položkově rozepište v příloze/

celk. náklady projektu
^ O

celkový požadavek £

části uveďte cil, obsah zdůvodnění a pfínos projektu víetné rámcového harmonogramu realizace a podrobné

<*°nomické rozvahy (pokud nepostaôuje místo, použijte přílohu). Nebudou li výše uvedené body v předloženém projektu
"»pracovány v náležitém rozsahu dle zadání programu, bude projekt z dalšího řízeni vyřazen.
Ksazultačni

středisko ko r n r ^ n v á n í prolektú: OMT MHMP,

Praha 4, Na Strži 35a, 2. patro, č.dv. 205

O" 31.8.2006 vždy: Po - Pá od 9,00 do 12,00 hod., Po, ú t . Čt od 13.30 do 15,00 hod., St od 13,30 do 17,30 hod
T

el- : 236 005 908, 236 005 901

J^^praha-mesto.cz

Přílohy

(mésto/školstvl a volný čas/granty).

Příloha č. 2

Dům dětí a mládeže Praha 12-Modřany, Herrmannova 2016/24
Herrmamova 2016/24, 143 00 Praha 4

DOHODA O PROVEDENI PRAČE/ DT

Dům dětí a mládeže Praha 12-Modřany, Herrmannova 2016/24 (dále jen DDM)
zastoupený Bc. Věrou Kopeckou
Zaměstnanec:

stav: svobodná
Datem narození:
tel.
do práce:
Zaměstnání:
tel.
domů:
Adresa bydliště:
zdravotní
pojišťovna:
rodné číslo:
obč. průkaz:
uzavírají v souladu se Zákoníkem práce v platném znění následující dohodu:
Zaměstnanec se zavazuje, že na základě dohody provede tento pracovní úkol:
oddílový vedoucí na dětském zimním táboře
o
o
o

Sjednaný pracovní úkol bude proveden v době
Místo výkonu práce bude:
Práce budou provedeny: zaměstnancem osobně.
Odměna za vykonanou práci je stanovena na základě vzájemné dohody. Za řádně provedenou
práci v rozsahu hod. vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci z rozpočtu tábora odměnu ve výši
Kč ( Kč/hod). Celá odměna je splatná po dokončení a odevzdání práce, a vyplácí se ve
výplatních termínech zaměstnavatele.Zaměstnavatel může odměnu po projednání se
zaměstnancem přiměřeně snížit, pokud neodpovídá sjednaným podmínkám.
Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně, svědomitě a řádně práce
přidělené podle této dohody, řídit se pracovním a organizačním řádem, dodržovat právní
předpisy vztahující se k činnostem jím vykonávaným, zejména předpisy k zajištění
bezpečnosti zdraví při práci a požární ochrany a řádně hospodařit se svěřenými prostředky a
střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím
Pracovník byl s těmito předpisy seznámen a pochopil jejich obsah. Práva a povinnosti
zaměstnavatele a zaměstnance podrobněji vymezuje Zákoník práce v platném znění.
Z dohody nevznikají nároky na zotavenu, náhradu mzdy při překážkách v práci a další
obdobná nároky vyplývající z pracovního poměru a upravené v části druhé Zákoníku práce
v platném znění.
Odstoupení od smlouvy:
• Zaměstnavatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže pracovní úkol nebyl proveden ve
sjednané době.
• Zaměstnanec má právo od smlouvy odstoupit, jestliže nemůže provést pracovní úkol proto
že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky.
Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a dvě

zaměstnavatel.
dne
razítko a podpis zaměstnavatel

P°dpis zaměstnance

TV

,

,„ . ,

„, Uprrmannova 2016/24, 143 00Praha 4, IČ: 45241295

Příloha č. 3

Smlouva
o pronájmu chatové/stanové táborové základny v
Článek 1
Smluvní strany
1.1 Pronajímatel (přesný název a adresa)__
zastoupený p.
1.2 Nájemce
zastoupené p.

bytem:

Článek 2.
Předmět smlouvy
2-1 Pronajímatel je vlastníkem táborové základny v
2-2 Přcdinčtem pronájmu je veškeré zařízení táborové základny. Jeho seznam je přílohou smlouvy.
2-3 Táborová základna se dává do pronájmu za účelem provozu letního tábora pro dčti i dospělé vedoucí.
Článek 3.
Doba pronájmu
1 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od

do

Článek 4.
Cena pronájmu
41

Cena pronájmu činí
Kč na osobu a den podle skutečného počtu osob. V této částce jsou zahrnuty
veškeré finanční nároky pronajímatele. Tato částka je splatná do
pronajímateli přímo na jeho
bankovní konto u
'
číslo účtu
Článek 5.
Povinnosti smluvních stran
Povinnosti pronajímatele:
a) respektovat vyhlášku 106/01 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děli
b) zajistit údržbu a operativní opravy po dobu tábora,
c
) zajistit úklid táborové základny,
d) zajistit vybavení ošetřovny zdravotnickým materiálem,
e) zajistit provoz táborové základny dle obecně závazných právních předpisů v souladu s bezpečností
52D

Hov

^ ujistit požární ochranu,
mnosti nájemce.
a) využívat základnu výhradnč podle bodu 2.3,
b) po uplynutí doby pronájmu předat táborovou základnu v nezměněném stavu s výjimkou běžného
opotřebení zařízení,
před začátkem tábora předá pronajímateli přesný seznam všech osob, které budou pobývat
v táborové základně v době dle bodu 3.1,
d) splatit pronajímateli cenu pronájmu nejpozději v době sjednané v bodě 4.1.
e) v průběhu tábora dodržovat běžné zásady ochrany životního prostředí a požární ochrany
a bezpečnosti na pozemku táborové základny i v jejím bezprostředním okolí.
c)

k.

Článek 6.
Ostatní ujednání
6.1 Smlouvu lze zrušit
a) při porušení povinností smluvních stran,
b) jednostranným vypovězením smlouvy bez udání důvodu
6.2 Smluvní strany se zavazují v případč jednostranného zrušení smlouvy dle bodu 6.2 b) nahradit druhé straně
prokazatelně vzniklé škody do maximální výše
Kč. A to nejpozději do 30 dnů od oznámení zrušení
smlouvy.

Článek 7.
Podpisy smluvních stran
7.1 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují,
že si tuto smlouvu přečetly, a že smlouva nebyla sjednána za jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouva
je vydána ve dvou vyhotoveních, které mají stejnou platnost.

V

nájemce

dne

200

pronajímatel

Příloha č. 4

Místo pobytu:
Počet

dní:
dětí:
dospělých:

Dospělých zdarma:
Celkem účastníků:
Taxa na
dítě:
dospělého:
VÝDAJE:
Zaplatit agentuře

děti:
dospělí:

Doprava:
Odměny:
Materiál:
Výplaty externistů:
Ostatní
Počítaná cena:
Celková cena na dítě při plném obsazení zájezdu:
PŘÍJMY:
Od dětí:
Od dospělých:
Grant:
PŘEDPOKLÁDANÝ ZISK AKCE:

Příloha č. 5
Platba v hotovosti dne:
Částka:
Přijal:

DDM MODŘANY
PŘIHLÁŠKA NA:

Upozornění: přihlášení nabývá platnosti doručením potvrzení o zaplacení zálohy nebo celé částky a přihlášky
k rukám
nebo do recepce DDM

Jméno a příjmení účastníka:

Rodné číslo:

Adresa:

Zdravotní pojišťovna:

Zákonní zástupci:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefon:
Email:

V Praze

dne:

podpis zákonného zástupce
Zde oddělte pro vlastní potřebu!

Tábor:
Název tábora:

Termín konání:

Místo konání:

Cena tábora:

Kód (variabilní symbol):

Specifický symbol:

Záloha:

Zaplatit do :

datum narození dítěte (ddmmrrrr)

Pořádá: Dům dětí a mládeže Praha 12 - Modřany, Herrmannova 2016/24; Herrmannova 2016/24, Praha 4,
14300 IČ 45241295
y ceně tábora:
Doprava, ubytování, stravování včetně pitného režimu, pojištění, program, materiál, pedagogický a zdravotní
dozor.
Platba tábora:
Způsob platby:

bankovním převodem - Č.Ú.:

0096239349/0800

/ fakturou, hotovostí

Storno nonlatky:
Zrušení účasti

30 - 15 dní před odjezdem

20% z ceny

15 - 3 dny před odjezdem

30% z ceny

kratší doba nebo nenastoupení
100% ceny
V případě onemocnění se na základě lékařského potvrzení vrací účastníkovi celá částka krácená o manipulační
poplatek ve výši 600,- Kč.

Příloha č. 6

DDM MODŘANY
fa>d*tfamtà<M«irkx£tany

LIST ÚČASTNÍKA TÁBORA

Jméno a příjmení účastníka:

Rodné číslo:

Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, chřipka apod.), okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech jmenované dítě přišlo do
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků
v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
u svého dítěte upozorňuji

používá léky (dávkování)

jiné
zdravotní pojišťovna
Dítě je plavec (uplave nejméně

m) - neplavec.

Dítě lyžuje: dobře - obstojně - udrží se na lyžích - nelyžař
Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době
trvání tábora na vybavení rekreačního zařízení nebo na vybavení autobusu. V případě
finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.
^ případě onemocnění dítěte, po domluvě se zdravotnicí, zajistím v nejkratší možné době jeho
odvoz z prázdninového tábora domů.
^ případě hrubého porušení Táborového řádu (kouření, požívání alkoholických nápojů, šikanování apod.) budete o tomto telefonicky informováni a vyzváni ktomu, aby jste si dítě odv©zli na vlastní náklady a bez nároku vrácení peněz domů.

Telefonní a písemné spojení na rodiče nebo zákonné zástupce dítěte po dobu jeho pobytu na tábor.
tel
1 • od
do
adresa
2. od

do

adresa

——"

podpis rodičů

K

datum
Prohlášení nesmí být starší jednoho dne.

Platba provedena
v hotovosti 0 * }

datum:

složenkou

O

datum:

převodem

Q

datum:

fakturou

O

Org.

_
_

-

Nezaplaceni pobytu v termínu není automatickým odhlášením dítětel

Přílohy: kopie očkovacího průkazu, kopie průkazu zdravotní pojišťovny, léky

Prohlášení lékaře
Dítě je zdravé, může se účastnit tábora a absolvovat táborový program.
bylo očkováno proti
dostalo sérum proti
prodělalo tyto choroby
zvláštní upozornění

datum

razítko, podpis

Toto prohlášení vyplňuje praktický lékař pro děti a dorost a nesmi být starší jednoho roku!

Příloha č. 7

Potvrzení o účasti na táboře
Potvrzujeme, že

nar.

nar.

se účastní dětského tábora pořádaného DDM Praha 12 - Modřany
ve dnech
Cena tábora je

Kč.

Platbu je možno provést bankovním převodem na účet č.:
Adresa banky:
Variabilní symbol platby:
V

dne

razítko, podpis

Příloha č. 8
v

Žádost
o uvolnění pracovníka pro letní tábor
na základě vyhlášky FMPSV č. 18/1991 Sb. a přílohy k ní
S odvoláním na uvedenou vyhlášku, žádáme Vás zdvořile o uvolnění pracovníka
p.

bytem

na dobu od
pro činnost v táboře

rodné číslo
do
který je pořádán

V táboře bude jmenovaný bezplatně vykonávat funkci
Uvedena vyhlaska umožňuje využit §124 Zákoníku práce, který uvádí možnost náhrady mzdy
za dobu nezbytne nutného pracovního volna, které uvolňující organizace poskytne
pracovníkovi dle uvedeneho pravn.ho předpisu. Vedoucí organizace může na základě výše
uvedene vyhlášky uvolnit pracovníka na potřebnou dobu letního tábora, zpravidla na nejvýše
J y
15 pracovních dnu.
Současně si Vás dovolujeme požádat, abyste nám za toto krátkodobé uvolnění Vašeho
pracovníka nepředepisoval, refundaci mzdy, neboť jsme nevládní neziskovou organizací dětí
a mládeže s výchovným poslamm a nasi dobrovolní spolupracovníci nepobírají za svoji
J
J
činnost v nasi organizaci zadnou odměnu.

podpis žadatele

razítko a podpis sdružení YMCA~

Vyjádření zaměstnavatele
Souhlasíme s uvolněním pracovníka na dobu od
do
to je celkem
pracovních dnů. Za tuto dobu p ř í ^ š T ^ ^ í k ^ v i o ď ^ ď ^ T í i á h ^
mzdy.

razítko a podpis zaměstnavatele

Dohoda o poskytování zdravotní péče
v průběhu konání zotavovací akce pro děti a mládež - tábora
Místo konání tábora:
Adresa:
Datum:

Praktický lékař (dostupný z místa konání zotavovací akce)
Jméno:
Adresa:

Provozovatel tábora
Název provozovatele tábora:
Adresa:
Hlavní vedoucí tábora:
Zdravotník tábora:

Praktický lékař se podle §11 odst. e) zák. 285/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů dohodl s provozovatelem tábora o poskytování zdravotní péče
v průběhu konání zotavovací akce - tábora.
Zástupce provozovatele (zdravotník tábora) předá lékaři první pracovní den
po dni zahájení tábora jmenný seznam všech osob v táboře s uvedením datumu
narození a zdravotních pojišťoven u nichž jsou tyto osoby registrovány včetně
čísel pojištěnce.
Datum:

podpis lékaře

podpis pořádající osoby

Příloha č. 10
Minimální rozsah vybavení táborové lékárničky
1. Léčivé
o
o
o
o
o
o
o
o
o

přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis)
tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)
tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)
živočišné uhlí
nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)
kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)
kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)
mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)
oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí
(oftalmologika)
o mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)
o tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
o přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
o dezinfekční prostředek na okolí rány
o inertní mast nebo vazelína
2. Obvazový a jiný zdravotnický materiál
o gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry
o náplast na cívce, různé rozměry
o rychloobvaz na rány, různé rozměry
o obinadlo elastické, různé rozměry
o obvaz sterilní, různé rozměry
o obinadlo škrtící pryžové
o šátek trojcípý
o vata obvazová a buničitá
o teploměr lékařský
o rouška resuscitační
o pinzeta anatomická
o pinzeta chirurgická rovná
o lopatky lékařské dřevěné
o lékařské rukavice pryžové
o rouška PVC 45 x 55 cm
o dlahy pro fixaci, různé rozměry
3. Různé
o nůžky
o zavírací špendlíky, různé velikosti
o záznamník s tužkou
o svítilna/baterka včetně zdroje"

Příloha č. 11

Nástupní list pracovníka tábora DDM Modřany
Jméno a příjmení
Trvalé bydliště
Rodné číslo
Povolání

PSC
Číslo OP
Adresa zam.

Zdravotní potvrzení:
Potvrzuji, že výše jmenovaný je zdráv a tělesně i duševně schopen práce vedoucího/jiné
práce na dětském letním táboře.

Datum:

Razítko a podpis lékaře

Pozn.: Potvrzení není nutné u zdravotnických a pedagogických pracovníků a studentů
zdravotnických a pedagogických škol.

Prohlášení ze dne nástupu do tábora:
Prohlašuji, že jsem úplně zdráv, v rodině ani v místě, z něhož nastupuji na prázdninový tábor
není žádná infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní
opatření, zvýšený zdravotnický nebo lékařský dohled.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby
z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu
Upozorňuji také táborového zdravotníka na:

Datum:

Podpis pracovníka v nástupní den na tábor

Zdravotní pojišťovna:
Zdravotně jsem pojištěn u
Pozn. Zdravotní průkaz pojištěnce je potřeba mít s sebou na tábor.
V případě mých vážných zdravotních potíží v průběhu tábora kontaktujte prosím:
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Odevzdejte hlavnímu vedoucím v den nástupu na tábor.

Příloha č. 12

Pořadatel tábora
a
P-

zastoupený
bytem

rodné číslo

dohodu o užívání soukromého vozidla po dobu konání tábora,
tj. od
.
do
K tomu účelu bude použito vozidlo značky

SPZ

Majitel vozidla souhlasí s využitím uvedeného vozidla pro zajištění provozu tábora a současně
prohlašuje, že vozidlo je pojištěno nad rámec zákonného pojištění a případné škody bude
uplatňovat ze svého pojištění.
Majiteli přísluší náhrady ve smyslu zákona č. 119/92 Sb. o cestovních náhradách při používání
osobních vozidel pro služební účely ve znění pozdějších předpisů.

majitel vozidla

za pořadatele

V

dne
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Příloha č. 13
Povinná dokumentace tábora
Povinná dokumentace tábora je v době přípravy a průběhu tábora uložena u vedení tábora Po
skončení se ukládá u provozovatele po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Seznamy dětí, vedoucích a pracovníků

Obsahují minimálně jméno, příjmení, datum narození a bydliště.
Přihlášky dětí s podpisem rodičů
Jsou smlouvou mezi účastníkem tábora resp. jeho zákonným zástupcem o zajištění služen a jejich
řádném zaplacení. Ukládá se 5 let po skončení tábora.
Hospodářská dokumentace
Ukládá se 5 let po skončení tábora.

•
•
•

peněžní kniha tábora,
prvotní doklady o příjmech a vydáních,
doklady evidující nakoupené, skladované a vydané potraviny,

•
•

denní jídelníčky,
příkazní smlouvy (Smlouvy dobrovolníka),

•
•

dohody o provedení práce,
dohodu o použití soukromého motorového vozidla pro tábor s knihou jízd,

•

dohody o hmotné odpovědnosti,

•

smlouva o pronájmu pozemku nebo objektu,

•

soupis táborového inventáře,

•

vyjádření místního obecního úřadu ke konání tábora,

Zdravotní dokumentace

Ukládá se 6 měsíců po skončení tábora.
•

ohlášení tábora u orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienik),

•

Dohoda o poskytnutí zdravotní péče s místním praktickým nebo dětským lékařem,

•

výsledky rozboru vody, není-li tábor zásobován z veřejného zdroje,

•
•
•
•
•

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Nástupní list dítěte do tábora,
Nástupní list vedoucího a pracovníka tábora,
zdravotní průkazy pracovníků činných při stravování (ukládá se kopie),
zdravotnický denník se seznamem osob přítomných na táboře,

•

doklad o kvalifikaci zdravotníka (ukládá se kopie),

•

zápis o instruktáži vedoucích a pracovníků v táboře o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, zásadách požární ochrany, hygieny provozu tábora a poskytování první pomoci,

•

jídelníčky podle skutečného stavu.

Pořadatel tábora může s přihlédnutím ke specifikaci konkrétního tábora rozhodnout o zařazení dalších
dokumentů potřebných k zabezpečení přípravy a chodu tábora mezi povinnou dokumentaci.

Příloha č. 14
Povinnosti zdravotníka tábora:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

zajistit základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od
převzetí dětí od rodičů do jejich předání rodičům)
kontrolovat dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem 258/2000 Sb.
a prováděcími předpisy
kontrolovat dodržování zásad osobní hygieny osobami činnými při stravování
kontrolovat zdravotní stav osob činných při stravování včetně dětí, které se podílejí na
přípravě stravy,
kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené
zákonem 258/2000 Sb. (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, "prohlášení o
bezinfekčnosti" dítěte, zdravotní způsobilost pracovníků tábora vykonávajících dozor,
splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování)
účastnit se sestavování jídelníčku
účastnit se sestavování režimu dne
provést výpisy z posudků zdravotní způsobilosti dětí a zdravotní způsobilosti
pracovníků tábora vykonávajících dozor a zdravotníka (ve výpisu uvede vždy jméno
osoby, závěr posudku a záznam o tom, které zdravotnické zařízení posudek vydalo)
vedení zdravotnického deníku a seznamu všech účastníků tábora
informovat osoby, které mají dítě v péči o zdravotních potížích, které dítě v průběhu
tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem i informace o případném
přisátí klíštěte); doporučujeme použít připravený formulář

Většinu výše uvedených povinností ukládá zákon pořadateli tábora. Zdravotník je však z
titulu své funkce přirozeným nositelem těchto povinností.
Ošetřovna
Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech. Ošetřovna a izolace
nesmí být použity k jiným účelům.
Ošetřovna musí mít umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. V ošetřovně musí být možné používat
teplou vodu. Ošetřovnu musí být možné vytápět. Izolace musí mít svůj vlastní záchod.
Na 30 dětí musí mít ošetřovna jedno lůžko. Na izolaci ani na ošetřovně nesmějí být patrová
lůžka.
Ve stanových táborech se ošetřovna a izolace umísťují ve vyčleněných stanech.
Léky a zdravotnická dokumentace účastníků tábora musí být umístěny tak, aby k nim neměly
volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby.

Zdravotnický deník
Název a adresa tábora

Provozovatel tábora

konání tábora od

celkový počet dětí_

do

z toho do 15 let

celkový počet táborových pracovníků

do 18 let

nad 18 let

z toho výchovných
z toho provozních

Smluvní praktický lékař (jméno a adresa)

hygienický dozor vykonává KHS v

jméno hlavního vedoucího tábora

adresa

Jméno zástupce hl. vedoucího

adresa

jméno 1. zdravotníka _ _ _ _ _

adresa

zdravotnická kvalifikace (rozsah i data) _

jméno 2. zdravotníka

adresa

zdravotnická kvalifikace (rozsah i data) _

podpis a razítko provozovatele tábora

Pokyny k vedení Zdravotnického deniku
Povinnosti zdravotníka je vést zdravotnický denik jako doklad o stavu nemocnosti v průběhu konáni tábora.
Zdravotnímu stavu účastníků tábora je nutné věnovat trvalou pozornost.
Veškeré záznamy do zdravotnického deniku je třeba provádět pečlivě a pravidelně.
Vedou se údaje o všech ošetřenich, která zdravotník provedl a evidence o přisátých klíšťatech. Deník přebirá zdravotník před
nástupem do tábora od provozovatele tábora s vyplněnou první stranou deníku. Součástí zdravotního deníku musí být seznam
osob pobývajících na táboře s adresami.
(Poznámka: první a třetí část deniku je potřeba rczmnožit v dostatečném množství.

Povinnosti zdravotníka
Před zahájenim
- zkontroluje zásobování pitnou vodou
- podílí se na sestavování jídelníčku
T i l £MIIUJl'111

- zkontroluje, zda všichni účastníci i pracovníci tábora snlňiiií nnHm,vu
, ,,
o zdravotní způsobilosti dítěte, "prohlášení o b e z i S č S " d í ^ T S v ^ ť í " " ™ 2 5 8 / 2 0 0 0 S b ' ( P o s u d e k
dozor, splnění zvláštních předpis u osob činných ph s t o v ^ O
způsobilost pracovníků tábora vykonávajících
- seznámi se s obsahem zdravotní dokumentace a provede vvnicv »
j„
způsobilosti pracovníků tábora vykonávajících dozor a z d r Z ^ ?
•
T z P û s o b i l o s t i d è t i a zdravotní
VŽdyjmČI,
a záznam o tom, které zdravotnické zařízení úsudek ^dato)
^
°
^ ě r posudku
- s obsahem zdravotní dokumentace účastníků a Dracovnílni
„j
,,
na zdravotní odchylky
Pracovníků seznám, zdravotmk hlavního vedoucího tábora a upozorní ho
- s obsahem zdravotní dokumentace účastníků seznámí zdravotník vedourí Hřri = „„„
z d
- převezme a zkontroluje ošetřovnu a lékárničku a doplní c h y S £ i S ä f f
™ j
V průbřhu
- zajišťuje základní péči o zdraví všech účastníků tábora d o dohii
,
v
rodičům)
«Dom po dobu konán, tábora (od převzetí dětí od rodičů do jejich předání
- pečuje o nemocné na izolaci a provádí výměnu a manipulaci s infekčním mádlem
- doprovází děti k lékaři popř. na odborná vyšetření
- vede zdravotní deník a seznam všech účastníků tábora
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- kontroluje zdravotní stav a dodržování zásad osobni hygieny pracovníků kuchyně
- posuzuje zdravotní stav dětí, kteří se podílejí na přípravě stravy
- výskyt přenosných nemocí hlásí lékaři i ICHS
- účastni se sestavováni režimu dne
- neni-li vázán péčí o nemocné, účastní se denního programu a zajišťuje dohled nad bezpečnosti
Po skončení
- předá vybavení ošetřovny a izolace a lékárničku
- informuje rodiče o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora m-odělaln a « „«„„., , ,
ť
- informace o případném přisátí klíštěte)
prodělalo a o phpadném kontaktu s infekcí (patří sem i
- předá rodičům posudky o zdravotní způsobilosti
- řádně vyplněný a podepsaný zdravotnický deník se seznamem účastníků náoiirm
"r
jx p n i IISty d è t l a
vedoucímu tábora (tyto dokumenty je nutné archivovat 6 měsíců)
'
vedoucích předá hlavnímu

Část prvá
ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ, ANGÍNY, ONEMOCNĚNÍ ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ,
OSTATNÍ ONEMOCNĚNÍ, ÚRAZY, PŘISÁTÉ KLÍČE, PORANĚNÍ

Datum

Jméno

Vík

Popis příznaků onemocnění, rýma, kašel,
bolesti v krku, zvraceni, bolesti břicha,
„žaludeční nevolnost" , poranéní, úraz, přisátí
kliStete (vypsat)

Teplota
nad 37°C
ano +
ne-

Průjem
ano +
ne-

způsob ošetření
jméno ošetřujícího

Část druhá

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE
(zdravotní odchylky - krvácení, alergie, přecitlivělost na některé léky, pravidelné užívání některých léků...)
Příjmení a jméno

Záznam

VÝKAZ O NEMOCNOSTI A ÚRAZOVOSTI DĚTÍ A PRACOVNÍKŮ
Počet onemocnělých
Onemocnění
Nezletilí

dospělí

celkem

1. Onemocnění dýchacího ústrojí s teplotou nad 37°C, angíny, apod.
s teplotou do 37°C
2. Onemocnění zažívacího ústrojí s průjmem
s teplotou nad 37°C

5. Vážnější onemocnění, poranění a úrazy vyžadující odborné lékařské ošetření

Poznámky a připomínky:

dne

v

Podpis 1. zdravotníka

20

°-

podpis hlavního vedoucího tábora

Příloha č. 16

Posudek bakalářské práce
Bakalářská práce : Organizace dětského letního tábora
v

Autor: Adéla Sturcová

Posudek vedoucího práce

stud. obor: Vychovatelství
druh a forma studia : Bakalářské
kombinované studium rok 2007
jméno:

PaedDr. Ivan Přibyl

Cílem práce je zpracovat metodický matriál pro vedoucí a pořadatele táborů
a dětských ozdravných akcí.
Autorka práce zjistila, že takovýto ucelený popis postupu zatím nebyl vydán.
Existují pouze materiály, které si jednotlivá střediska vydávají samy. Autorka
práce se zaměřila hlavně na přípravu před samotným táborem a vše co s ní
souvisí. Zpracovala 31 titulů odborné literatury, kde převážnou část tvoří zákony
a vyhlášky, které jsou pro organizaci tábora velmi důležité.
Přínos bakalářské práce vidím v uceleném přehledu všech potřebných
dokumentů a harmonogramu jednotlivých činností pro úspěšné organizování
dětského letního tábora.

Celkové hodnocení:
Doporučení k obhajobě: Práci k obhajobě doporučuji.
Klasifikace:

WC

Otázky k obhajobě: 1. Jaká část organizace tábora je nejnáročnější a
proč?
2. Pro kolik účastníků je nejlepší tábor organizovat a proč ?

Praha dne :

^ & /-<• 0 }
podpis

Bakalářská práce: Organizace dětského letního tábora
Autor: Adéla Šturcová

Kombinované studium

Posudek oponenta - oponent: PaedDr. Ladislav Pokorný

Autorka bakalářské práce si téma zvolila na základě svých dlouholetých zkušeností s prací
na dětských letních a zimních táborech. Vzhledem k faktu, že je zaměstnancem Domu dětí a
mládeže Praha 12 - Modřany, se její praktické zkušenosti opírají o faktickou znalost legislativnícl
úprav vymezujících možnosti organizace dětských táborů.
Přesto však mám k bakalářské práci řadu výhrad, které bohužel výrazně ovlivňují konečné
hodnocení celé práce. Tyto výhrady bohužel provázejí celou bakalářskou práci od počátku až po
závěr. Je s podivem, že autorce nikdo neupřesnil strukturu práce, neboť tato má fatální nedostatky
Po zdařilé formulaci „Úvodu" chybí jakékoli vymezení problému, cíle a úkolů bakalářské
práce. Teoretická východiska práce jsou vlastně obsahem celé bakalářské práce. U tohoto typu
zpracování práce jsem ochoten prominout absenci formulace pracovních hypotéz, ale nemohu
tolerovat další formální chyby, především absenci kapitoly „Diskuse", v níž by autorka měla
srovnávat svůj pohled na problematiku s jinými možnými způsoby řešení organizace dětských
letních táborů.
Z pohledu použitých výzkumných metod autorka s výjimkou zpracování teoretických
východisek nepoužila žádnou výzkumnou metodu. Práce pak výrazně připomíná metodickou
příručku pro pořadatele dětských letních táborů, což pravděpodobně autorka při jejím zpracovává
také chtěla docílit. Bakalářská práce však není pouze příručkou s metodickým návodem jak a co
dělat, ale měla by prokázat schopnost absolventa vědecky pracovat.
Přesto však nemohu opomenout snahu autorky maximalisticky postihnout celkovou
problematiku daného tématu, což dokazuje nejen logičnost členění obsahu práce, ale i vytčení
osobních praktických poznatků z práce na letních dětských táborech. Z tohoto pohledu je práce
velmi prospěšná a může začínajícím pracovníkům v oblasti organizace volného času dětí v
prázdninovém období ušetřit mnohou vrásku na čele.
Formální úprava práce odpovídá požadavkům. Také využitelnost práce pro praxi je velká.
Přesto však práce působí velmi rozporuplně, chybí zde základní atributy, ale zároveň je zde spou:
prakticky využitelných informací, které mohou přispět ke zkvalitnění práce s dětmi.
Pro celkové hodnocení práce mne však výrazně ovlivňuje pohled na strukturu práce, kde
spatřuji zásadní nedostatky v chybějící formulaci problému, cíle a úkolů bakalářské práce, v abse
využití jakékoli výzkumné metody a způsobu zpracování výsledků výzkumu, chybějící diskuse a
pouze formální formulace závěru.
S politováním musím konstatovat nedoporučení bakalářské práce k obhajobě. Přesto věřil
že je zpracovaný text výtečným východiskem pro zpracování práce s doplněním potřebných
náležitostí. Výzkum lze realizovat třeba dotazníkovou metodou. Do další pedagogické práce přej
hodně zdaru a chutě. Pokud by autorka potřebovala poradit, jsem ochoten jí pomoci.

V Brandýse nad Labem 26. 4. 2007

PaedDr. Ladislav Pokorný

