
Pravidla pro pracovníky tábora

Pracovníky  tábora  jsou:  hlavní  vedoucí  a  jeho  zástupce,  všichni  oddíloví 
vedoucí,  praktikanti  a  všechny osoby podílející  se  na  průběhu tábora  jeho 
zdravotnickým  a  hospodářským  zabezpečením.  Jednotlivé  osoby  mohou 
vykonávat i více funkcí současně.

Étos

• Nejsme tady na rekreaci, jsme tady pro děti.
• Jsme parta kamarádů, kteří si pomáhají a vzájemně se podporují. Své schopnosti a dovednosti 

dáváme k dispozici společnému cíli.  
• Hlavní  vedoucí  má  vždycky  pravdu.  Nemá-li  někdy  náhodou  pravdu,  platí  ustanovení 

předchozí věty.
• Rozmazlovat a chválit hlavního vedoucího je dovoleno bez 

omezení.
• Nemusíme  vždycky  souhlasit  s tím,  jak  jiný  vedoucí 

rozhodl nebo jak jedná. Nikdy to ale nesmíme dát najevo 
před  dětmi.  K debatě  slouží  porady  nebo  soukromé 
bilaterální schůzky.

• Čestně a spravedlivě jednáme jak mezi sebou, tak s dětmi. 
Jakákoli šikana je nepřípustná.

• Vedoucí svému oddílu fandí, ale nenadržuje. Všichni táborníci jsou naše děti. 
• Prozradit dětem, co se v programu chystá, znamená připravit je o zážitek. Vedoucí získává 

autoritu jinak než vynášením informací.
• Nepodceňujeme žádné nebezpečí, kterému by mohly být děti vystaveny. Bezpečnost je vždy 

na prvním místě. 

Před táborem

• V rámci svých možností  se  všichni  zúčastňujeme přípravy programu tábora včetně 
celotáborové hry.
• Osvěžíme  a  připomeneme  si  všechny  potřebné  znalosti  a  dovednosti  táboření  a 
vodáctví a povely na vodě.
• Osvěžíme a připomeneme si základní pravidla první pomoci a záchrany tonoucího ve 
vodě.
• Radostně se zúčastníme přípravného školení (bezpečnost, hygiena, pravidla …)
• V dostatečném předstihu  se  seznámíme s rámcovým programem tábora  a  se  svojí 
úlohou .
• Prostudujeme si táborový řád a režim dne a smíříme se s tím, že ho budeme dodržovat.
• Seznámíme se s povinnostmi vedoucího dne a služby v kuchyni.
• Pokud  se  naší  činnosti  na  táboře  týkají  ještě  jiné  směrnice  a  povinnosti  (např. 
proškolení z činností epidemiologicky závažných, zdravotnická pravidla apod.), seznámíme se 
s nimi ve spolupráci s hlavním vedoucím.
• Jsme-li  oddíloví  vedoucí  nebo praktikanti,  připravíme si  zásobník  drobných her  a 
jiných částí programu (i nesoutěžních!) a zajistíme si pro ně pomůcky. Případné zakoupení 
materiálu zkonzultujeme s hlavním vedoucím či hospodářem tábora.
• Zajistíme si doklady nutné pro výkon své funkce (oddíloví vedoucí od praktického 
lékaře potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci oddílového vedoucího na letním stanovém 
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táboře  –  pozn.  nepotřebují  ji  studenti  pedagogických  a  lékařských  fakult;  všechny  osoby 
přicházející do styku s přípravou stravy zdravotní průkaz). 

Příjezd na tábor – oddílový vedoucí

• Podepíše  s hlavním vedoucím dohodu  o  provedení  práce,  protokol  o  proškolení  a 
prohlášení o bezinfekčnosti.
• Podle  pokynů  hlavního  vedoucího  a  vedoucího  dne  organizuje  ubytování  dětí 
vlastního oddílu. 
• Provede  kontrolu  stanů,  poradí  dětem  a  dohlédne  na 
správné uložení osobních věcí.
• Zkontroluje stany dětí  (vypnutí plachty, stav podlážek a 
správné  postavení  postelí)  a  po  dohodě  s hlavním  vedoucím 
odstraní závady aspoň provizorní opravou. 
• Provede svůj oddíl táborem, ukáže dětem hranice tábora, 
zakázané zóny, jídelnu, umývárny a toalety a další. 
• Prostuduje  si  písemné  materiály  o  dětech  svého  oddílu 
(přihlášku, list účastníka, zdravotní stav, upozornění rodičů atd.). 
• Vybere  od  dětí  zbylé  jídlo  a  pití  a  ekologicky  ho 
zlikviduje.  

Příjezd na tábor – zdravotník

• Podepíše dohodu o provedení práce, protokol o proškolení a prohlášení o 
bezinfekčnosti.
• Zkontroluje stav místnosti určené pro izolaci („marodku“) a stav táborové lékárničky a 
předá hospodáři seznam léků a materiálu, které je třeba doplnit. 
• Provede kontrolu zdravotní dokumentace všech dětí.
• Provede zdravotní prohlídku všech dětí („zdravotní filtr“), při níž u dětí ověří, zda 
mají vlastní léky a zda jsou schopny je samostatně užívat podle údajů uvedených v přihlášce 
nebo listu účastníka.

Příjezd na tábor – hospodář a kuchař

• Podepíše  dohodu  o  provedení  práce,  protokol  o 
proškolení a prohlášení o bezinfekčnosti.
• Společně  zkontrolují  stav  skladu  potravin,  přípravny 
stravy  a ohniště  a  sestaví  seznam  materiálu,  který  je  třeba 
doplnit.
• Zkontrolují čistotu kuchyňského nádobí a stanoví, které 
předměty je nutné znovu umýt. 
• Zajistí likvidaci všech zbytků potravin, které se v táboře 
nalézají z minulého turnusu nebo které oddíloví vedoucí vyberou od dětí.

Povinnosti pracovníků tábora v průběhu tábora

• Jsme k dispozici pro výkon táborové funkce 24 hodin denně a jsme kdykoli připraveni 
se zapojit do programu. 
• Dodržujeme táborový řád.
• Dbáme na dodržování režimu dne a denního rozkazu.
• Dodržujeme noční klid. 
• Respektujeme  zásady  hygieny  a  bezpečnosti  práce  a  přátelsky  se  vzájemně 
upozorňujeme na případy porušení těchto zásad.  
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• Jsme-li oddílový vedoucí nebo praktikant,  jsme k dispozici pro obstarávání dřeva a 
pomocné práce v kuchyni i v době, kdy náš oddíl nemá službu. 
• V době budíčku jsme již plně připraveni k plnění táborových povinností. Jsme milí a 
usměvaví, máme za sebou osobní potřeby jako individuální sport, koupání atd. 
• Dbáme na pořádek a čistotu, a to jak v táboře a svěřených prostorách, tak ve vlastním 
stanu. 
• Bez souhlasu hlavního vedoucího se nevzdalujeme z tábora, a to ani krátce a blízko.
• Pravidelně a aktivně se zúčastňujeme porad vedoucích. 
• O jakýchkoli mimořádných událostech okamžitě informujeme hlavního vedoucího.
• Za jakýchkoli okolností je nejméně jeden z nás schopen a připraven zajistit transport 
osob do lékařského zařízení, kdyby toho bylo třeba.

Pracovníci  tábora jsou povinni  dodržovat  obecně závazné právní  
předpisy, zejména zákon 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a 
vyhlášku  106/2001  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Pracovníci  
tábora jsou  dále  povinni  dodržovat  táborové pokyny  a  předpisy,  
s nimiž  byli  seznámeni.  Jakékoli  porušení  obecně  závazných  
právních  předpisů nebo táborových pokynů a  předpisů může  být  
považováno  za  závažné  porušení  pracovní  kázně  a  může  být  
důvodem pro okamžité ukončení pracovního poměru, resp. okamžité 
vyloučení pracovníka z tábora.
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