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Tábory nejsou jen schvalovací list – náměty k uvážení 

 

 

Blíží se doba, kdy bychom měli odevzdávat do krajských kanceláří schvalovací listy LT. 

Schvalovací list zvládne vedoucí vyplnit za dvě minuty, zkušený i dřív.  

Kdo čeká na upřesnění ze strany státu, bude velmi překvapen, až jej dostane v polovině června. 

Začněme trochu předzvědně konat na každé pionýrské skupině už teď i jinak, než splněním 

povinnosti odevzdání schvalovacího listu. 

Zkuste odpovědět sami sobě na několik otázek následujících otázek. S vědomím, že pokud 

řeknete ne, zřejmě se nic úplně zásadního nestane a nikdo vám vaše rozhodnutí nemůže mít 

za zlé, zejména pak v situaci, kdy zajištění bezpečného tábora nebudete schopni garantovat.  

1. JDEME DO TOHO? Skutečně chcete v těchto nejistých podmínkách připravit a realizovat 

tábor? Uvědomujete si možná rizika a probrali jste je s rozmyslem na skupině.  

2. KDE - Máte základnu, která vyhoví očekávaným požadavkům? (Tekoucí pitná voda i na mytí 

dětí, provoz kuchyně.) 

3. KDO – Máte dostatek táborových pracovníků, kteří již dnes s jistotou vědí, že budou mít 

možnost na tábor odjet – mají vyřešené volno v zaměstnání, ujasněný studijní program, 

vědí, že případná potáborová karanténa nenaruší žádné jejich zásadní plány nebo 

povinnosti a v neposlední řadě dohodli odjezd na tábor se svými blízkými (v návaznosti 

na rizikové skupiny ale i prostý a existující strach)? 

  Máte zajištěny náhradníky minimálně na klíčové táborové pozice pro případ, že tyto osoby 

nebudou moci např. z důvodu karantény na tábor odjet? Jedná se minimálně o zdravotníky 

tábora, hlavní vedoucí nebo třeba kuchaře či osobu, která bude tábor zásobovat. Tihle 

všichni totiž musí mít specifické předpoklady – spočívající ve splněné kvalifikaci a třeba i 

ochotě vzít s sebou vlastní auto a mnohokrát s ním projet polní a lesní cesty vedoucí 

k táborům. Stejně tak důležitý je samozřejmě i počet osob, které přímo pracují s  dětmi. 

Pokud se chcete spoléhat více na instruktory, můžete se na ně skutečně spolehnout? Znáte 

jejich práci? V tomto případě by se asi nemělo jednat o děti bez praktické předchozí 

instruktorské zkušenosti a praxe na oddíle. 

Pokud řešíte náhradníky, neměli by to s ohledem na riziko karanténních opatření být rodinní 

příslušníci. 

4. PRO KOHO - Existují děti, které skutečně na tábor pojedou? Jste v kontaktu s rodiči? A víte 

případně, zda přihlášky odevzdané v době „předcovidové“ ještě stále platí? Počítají vlastně 

rodiče stále s tím, že tábor bude? Existuje nějaký nutný minimální počet dětí, pro který je 

možné tábor realizovat nebo vám to je jedno?  

5. ZA KOLIK – Zvládnete za daných podmínek tábor ekonomicky? Máte již nějaký nástin 

táborového rozpočtu? Počítáte s vícenáklady? Pokud jste stanovovali cenu tábora 

s představou nějakých dotací nebo darů, dostanete je skutečně? A pokud nedostanete, jak 

takový propad vykryjete? Jak se do rozpočtu promítne případný pokles účastníků tábora?  

Jste schopni tábor případně podpořit vlastními prostředky pionýrské skupiny a pokrýt tak 

očekávanou ztrátu? Můžete ještě navýšit účastnické poplatky a je to únosné? Jak to je 

s případnými vratkami již uhrazených záloh např. na ubytování nebo pronájem tábořiště? 
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Zatím vám to připadá všechno v pohodě a reálně zvládnutelné? V takovém případě máme již 

několik posledních doporučení: 

- Zajistěte co nejdříve platný rozbor vody na tábořišti, nebo si ověřte, zda ho provozovatel 

tábora má k dispozici. Je platný tři měsíce před ohlášením tábora, v květnu už ho určitě 

můžete zajistit.  

- Nezapomeňte, že měsíc před konáním tábora (byť víme omezené množství informací) je 

nutno hlásit tábor na příslušnou hygienickou stanici. Ohlaste se i v případě, že nesplňujete 

limity pro zotavovací akce, v letošním roce zejména to považujeme za velmi rozumné. 

Zvažte možnost osobního kontaktu s hygienou a projednání jejich případných požadavků. 

- Zkontaktujte místního pediatra a dohodněte s ním pravidla pro spolupráci v době tábora. 

- Upozorněte všechny rodiče, že v dokumentaci účastníků tábora může dojít k řadě úprav, 

které mohou být známy dodatečně (prakticky kdykoliv) po odevzdání přihlášek, zajistěte 

kontakty pro ideálně elektronickou komunikaci. Může se jednat zejména o úpravy 

prohlášení zákonných zástupců nebo doplňující údaje o zdravotním stavu, předchozím či 

následném pobytu dítěte apod. 

- Upozorněte všechny rodiče i pracovníky tábora, aby si příslušná zdravotní osvědčení 

vydávaná registrujícím lékařem zajistili včas s dostatečnou rezervou. Jiný lékař je vydat 

nesmí a letos zřejmě opravdu nebude chtít. 

 

A pro ty, kterým to u některého z bodů 1. – 5. v pohodě nepřišlo, i pro ty, kterým možná zhatí 

plány nepříznivý vývoj epidemiologické situace, přidáváme: 

- Zvažte možnost nabídnout dětem nějakou jednodušší letní aktivitu – program v klubovně, 

výlet či výpravu, příměstský tábor. Myslíme, že řada rodičů ocení prakticky cokoliv.  

- Pokud jste již vybrali účastnické poplatky na tábor, vraťte je na účty plátců ihned po přijetí 

rozhodnutí o nekonání tábora.  

- Po celou dobu přípravy tábora mějte na paměti, že může dojít k situaci, kdy tábor nebude 

možné realizovat a účastnické poplatky bude třeba vrátit. Pokuste se minimalizovat 

náklady hrazené před zahájením tábora. 

- Co nejdříve řešte i případné uhrazené zálohy na ubytování a pronájmy, pečlivě si pročtěte 

smlouvu. Dá se předpokládat, že nárok na vrácení z důvodu nemožnosti poskytnutí služby 

ze strany dodavatele již nebude existovat a případná nasmlouvaná storna půjdou k vaší tíži. 

Při uzavírání nových smluv zvažujte dobře smluvní podmínky a stornopoplatky.  

- Pokud se stalo, že vybrané účastnické poplatky již nejsou na účtech k  dispozici, je třeba 

k řešení situace přistupovat s velkou rozvahou a vědomím že: 

 rodiče mají na vrácení prostředků nárok a to v plné výši, není tedy možné automaticky 

očekávat, že se svých peněz vzdají nebo posečkají s platbou, 

 pokud budete slibovat zápočet účastnického poplatku na jinou akci, rozmyslete si, zda 

ji budete mít z čeho financovat, 

 pokud už skutečně vznikl problém, pokuste se poradit s odborníky, případně hledejte 

pomoc v rámci krajské organizace Pionýra. Věřte nám, že problém bude jednodušší řešit 

nyní než za několik měsíců. 
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