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Anotace 

     Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu dětského příměstského tábora. V úvodní části je 

stručně shrnuta historie dětských táborů s odkazem pro budoucnost. V části věnované 

samotné přípravě příměstského tábora je soupis veškeré legislativy spojené s organizováním 

dětských táborů a dále v jednotlivých krocích popsané fáze přípravy příměstského tábora, 

včetně příkladů a ukázkových formulářů v přílohách. Součástí práce je i program konkrétního 

příměstského tábora. 
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     The bachelor thesis is focused on the preparation of a children's suburban camp. The 

introductory part briefly summarizes the history of children's camps with a reference to the 

future. In the section dedicated to the preparation of the suburban camp, there is an inventory 

of all legislation related to the organization of children's camps.The next steps describe stages 

of preperation of the suburban camp, including examples and sample forms in the annexes. 

Program of a particular suburban camp is also part of the work, as well. 
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1 Úvod 

   Pod pojmem tábor si v současné době představí každý trochu něco jiného. Naše rodiče 

jezdili ještě na pionýrské tábory – třítýdenní  odloučení od rodiny, většinou v rozlehlých 

rekreačních zařízeních podniků, s vedoucími svázanými „ideologickými“ úkoly. Já jsem již 

zažil tábory konce devadesátých let. Většinou na čtrnáct dní, zaměřené na různé aktivity,      

do atraktivnějšího prostředí, s vedoucími, kteří si tímto převážně realizovali své koníčky. 

Dnes jezdím jako vedoucí na táborové základny, kde vaří místní kuchařky a  děti mají kolem 

sebe veškeré pohodlí. Vedoucí musí být pořád akční, jinak by se děti nudily. Potřebují 

neustálou pozornost a péči o svoji osobnost a volný čas. 

   Tato bakalářská práce je však z velké části věnována ještě většímu fenoménu v oblasti 

volného času dětí a mládeže, a to jsou příměstské tábory. Děti nejsou téměř vytrženy ze svého  

komfortu, program je přizpůsoben věkové skupině dětí v městském prostředí. A pokud chce 

organizace věnující se aktivitám s dětmi a mládeží uspět v silné konkurenci a být v kategorii 

organizátorů táborů, na které se děti těší celý rok, je potřeba se dnešnímu trendu podřídit. 

   Cílem této bakalářské práce je sestavit díky teoretickým poznatkům i letitým zkušenostem 

jakousi „kuchařku“ pro přípravu kvalitního příměstského tábora. 
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2 Dnešní trendy v oblasti dětských táborů 

   Dětský tábor. Co si dnes pod tímto pojmem představit? Určitě dětský tábor nechceme 

vnímat jako synonymum pro placenou hlídací službu. Mělo by se jednat o tvořivé, zajímavé    

a inspirativní prostředí, z něhož si děti  odnesou zkušenosti pro zbytek života  a jež přispěje 

k jejich rozvoji. 

   Stále více se však setkáváme s tábory, jejichž hlavním úkolem je účastníky pouze zabavit. 

Když se zeptáme různých lidí na asociace spojené se slovy „letní tábor“, uslyšíme: 

dobrodružství, zábava, kamarádi, táborové lásky, bojovky a nespočet dalších slov.  Ale          

ve skutečnosti  nejsou dětské tábory jen prostředím plným kamarádských vztahů, her               

a zábavy, ale objevuje se zde (ač mnohdy skrytě) edukační potenciál. Edukačně zde působí 

skupina, prožitek diskomfortu, vedoucí, ale je to i prostředí pro ne zcela uvědomované učení. 

Proto by se tábory neměly chápat pouze jako prostředí pro zábavu. Pokud nechceme, aby se 

tábory staly jen hlídací službou, je třeba využívat veškerý potenciál hry.  Je třeba vnímat 

tábory jako edukační prostředí, které obohatí nejen účastníky, ale i vedoucí. Toto edukační 

prostředí tábora by mělo napomoci rozvíjet zdravou osobnost, to znamená rozvíjet vztah dětí 

k sobě, ke druhým, k přírodě … mimo to však také k věcem praktickým. Aby se v dětech 

rozvíjela zdravá osobnost, je třeba jim dát možnost, aby byly sebou samými, ne aby 

naplňovaly představy dospělých (rodičů, vedoucích) o tom, jaké mají být. Hodně poznatků 

děti však nezasáhne, nejsou-li přeloženy do jazyka zážitků. A právě toto by měl dětský tábor 

nabídnout. Co tedy brání dětem být sebou samými? Podle Z. Šimanovského (2010, str.12) 

jsou to tyto faktory: 

 málo komunikace 

 příliš autoritativní vedení a kritika 

 manipulace dospělými a málo bezpečí 

 sociální rozdíly, vyčlenění ekonomicky slabších 

 spěch a stres 

 nedostatek kontaktu s přírodou 

 média, reklama 
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 konformita 

 nedostatek citové odezvy a opory 

 nevhodná výchova 

 nadměrně pečující prostředí 

 nadměrná očekávání (od rodičů) 

 manipulace skupinou vrstevníků 

 stereotypy 

 virtualita, nepravá skutečnost 

A právě všechny tyto negativa lze odstranit díky vhodně zvoleným hrám. A hry jsou přece 

základem každého dětského tábora. Je pak již na vedoucích, jaké hry zvolí, jak s nimi pracují, 

čeho prostřednictvím hry chtějí dosáhnout. 

   Kam tedy směřují dnešní tábory pro děti? Je pro většinu rodičů výběr tábora dán úkolem 

zajistit svým dětem smysluplné trávení volného času nebo pouze vyplnit čas, který z důvodu 

„zaměstnanosti“ i prarodičů musí děti „někde strávit pod dozorem“? Poučený rodič vybírá ze 

širší nabídky rozličných organizací, které většinou nabízejí několik běhů táborů v různých 

termínech a s různým zaměřením. Pokud ale rodič volí např. pouze podle pro něj vhodného 

termínu či nejbližšího místa konání, může být nabídka omezená a dítě na táboře zklamáno.      

A též nemusí být pravidlem, že tábor vybírají rodiče. Tábor si děti mnohdy vybírají samy. 

Když dítě na tábor nechce, rodič nemá šanci ho tam dostat. 

   Jak se odráží současné trendy v náplni táborů? Stále častěji se sice objevují nabídky na 

počítačové tábory, kempy s youtubery a podobně. Přesto ale stále převládají dětské tábory 

v tradičním stylu, kdy si děti například hrají na indiány, procházejí nějakou dobrodružnou 

výpravou nebo prožívají zajímavá historická období. Mnozí mladí pak upřednostňují aktivity 

v přírodě a adrenalinové zážitky. 

   Nemění se jen trendy v náplni táborů, ale mění se především jejich účastníci – děti. Dnešní 

děti jsou oproti předcházejícím generacím pohodlnější, línější, neobratnější. Dnešním rodičům 

malých dětí se při vzpomínce na dětské tábory většinou vybaví táborová klasika – stany 

s podsadou, spacáky, ešusy. Dnes tyto atributy patří výhradně do prázdninových akcí 

skautských či turistických oddílů, popřípadě ke stále oblíbenějším  military táborům. Dnešní 
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děti jsou zvyklé na jiné standarty – v ubytování, stravování, vybavení, ale i trávení volného 

času či v náplni prázdninových táborů.  

   Dalším rozhodujícím faktorem při výběru dětského tábora je samozřejmě jeho cena.  A zde 

hraje vše ve prospěch příměstského tábora. Odpadnou zde náklady na ubytování, celodenní 

stravování (u příměstských táborů jsou zpravidla započítány pouze náklady na oběd) 

účastníků i vedoucích, náklady na dopravu do místa pobytu, na zdravotníka apod. Stále tak 

stoupá i počet rodičů, kteří z finančních důvodů upřednostňují příměstské tábory před 

pobytovými. 

   Vývoj se nedá zastavit a nevyhýbá se žádné oblasti lidské činnosti. Ne všichni pořadatelé 

táborů jsou ochotni se přizpůsobit, a ne zcela všechny děti vyžadují komfort. Je nepochybně 

správné, že existuje výběr, a je na každém, aby si vybral tu alternativu, která mu nejvíce 

vyhovuje. 
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2.1 Dětský tábor 

     Dětský tábor tvoří nejvýznamnější část prázdninových  aktivit organizací zabývajících se 

volným časem dětí a mládeže. Je vyvrcholením celoroční činnosti každého oddílu nebo 

nabídka nevšedních zážitků pro děti neorganizované. Dětský tábor je místo, kde v mnoha 

zemích tráví děti letní prázdniny. Tábory dle zákona č. 258/2000 Sb., o Ochraně veřejného 

zdraví ve znění pozdějších předpisů spadají pod zotavovací akce: 

     Zotavovací akce je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší      

než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. získat 

specifické dovednosti. 

     Děti a mládež, která se táborů zúčastní,  během pobytu absolvují mnoha aktivit, které by 

jinak mnohdy během školního roku nezažili. Tábor by měl být pro účastníky vždy přínosem, 

rozvíjet jejich vědomosti i praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se 

mezi ostatní a komunikovat s nimi. Měl by tak pomáhat dětem v pochopení základních 

občanských a životních hodnot. Program táborů je koncipován tak, aby děti vždy obohatil      

o nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Táborníci jsou vedeni k samostatnosti 

a zodpovědnosti. 

     Významem dětských táborů je skutečnost, že se děti bez rodičů naučí mnohé věci řešit 

samy s pomocí vedoucích, dovedou se lépe prosadit a získávají odvahu hovořit o svých 

pocitech a potížích - rodiče pak často zjišťuji, že jejich děti mají schopnosti, které dosud sami 

nepoznali, formou jednoduchých prací získávají užitečné dovednosti - poznávají význam 

práce pro sebe i ostatní, různé doplňkové aktivity umožňují dětem prožít čas na táboře také 

podle vlastních představ, množství netradičních činností přináší nové zážitky a vzbuzuje 

zájem i o dosud nepoznané. 

    Letní dětské tábory jsou u rodičů i dětí stále oblíbenější. U malých dětí, které ještě             

na letním táboře nikdy nebyly, se samozřejmě mohou objevovat obavy z neznámého, strach    

z odloučení od rodičů. Je proto nutné, aby byl celý tábor koncipovaný tak, aby se na něj děti 

chtěly vracet i další roky. Předpokladem proto je samotné prostředí tábora, nadšení a zkušení 

vedoucí s chutí pracovat s dětmi. Neméně důležité je samotné téma tábora, zábavný projev     

a vhodně volené hry. 
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2.1.1 Historie dětských táborů 

     Již více než sto let patří dětské tábory k výchovným možnostem ve volném čase i v České 

republice. Rozvoj tábornictví a pořádání táborů je na našem území neodmyslitelně spjato        

s organizací Junák a jejím zakladatelem Antonínem Benjamínem Svojšíkem. Ten po návštěvě 

Anglie a seznámení se s místním skautingem začal propagovat vznik obdobného hnutí             

v českém prostředí. S první skautskou skupinou uspořádal první letní tábor roku 1912            

v Orlovských lesích pod hradem Lipnicí poblíž Humpolce. Průběh tohoto průkopnického 

tábora na našem území je zaznamenán ve Svojšíkově publikaci ,,Den v táboře junák´´. O rok 

později (v roce 1913) již úspěšně tábořilo 15 junáckých skupin. Mezi nimi byla též skupina 

ředitele Pulkrábka, která tábořila u Pelíškova mostu u Kácova, kde se zrodila první krajinková 

podsada, typická pro český skauting, jež neměla ve světě obdobu. První dívčí skautský tábor 

se odbyl pod vedením Vlasty Štěpánové v létě roku 1915 u Živohoště na Vltavě (oddíl 

Sasanek). Přes počáteční skepsi veřejnosti k pořádání táborů a přespávání dětí v prostých 

přírodních podmínkách, se stalo pořádání dětských táborů během meziválečného období 

poměrně rozšířeným jevem. Dětské tábory je možné  v tomto období dělit do tří 

nejvýznamnějších typů: tábory junácké, osady sokolského žactva a zotavovny okresních péči 

o mládež. Zotavovací péče byla součástí všeobecně sociální péče a její význam byl především 

v péči o sociálně slabé. Organizovány byly i tábory, zotavovny a osady řady spolků, institucí, 

závodů, církví a stran. Dětskou rekreací se tak zabývaly tělovýchovné organizace, jako Sokol, 

Orel, DTJ, sociální odbory jednotlivých CSCK, charity, církve, YMCA, YWCA, a ve velké 

míře skautské organizace. Vedle nich organizovala tábory i řada soukromých podnikatelů       

a zřizovány byly též tábory dělnických organizací. Tato táborová rozmanitost skončila            

s nástupem a založením Pionýrské organizace ČSM dne 24. dubna 1949. Zotavovací péče      

o děti byla centralizována pod tuto organizaci. Díky činnosti této organizace a podpoře 

státních průmyslových podniků byla u nás vybudována síť táborových základen, které 

poskytovaly, a v některých případech stále poskytují, zázemí několika generacím táborníků.  

     Po roce 1989 se situace v České republice začíná měnit, proměnou prochází i pionýrská 

organizace, činnost obnovuje svaz skautů a skautek ČR Junák a v neposlední řadě vzniká 

velké množství občanských sdružení, která začínají dětské tábory také organizovat. Tato 

sdružení zakládají zkušení bývalí táboroví pracovníci z řad Pionýra, či mladší generace 

nadšenců hlásících se k myšlenkám výchovy v přírodě. Dochází také k tomu, že tábory jsou 

různě zaměřené na určitou specifickou oblast, která se projevuje v jejich náplni, a vznikají 

tábory specializované (výtvarné, jazykové, taneční, vodácké, sportovní apod.). 
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     Dříve se převážně tábor realizoval v přírodě ve stanech s podsadou. Takové tábory            

v dnešní době pořádají organizace jako Junák, Pionýr, Prázdninová škola Lipnice a jiné. 

Protože někteří rodiče požadují určitý komfort, volí tábor s ubytováním v chatkách či 

pokojích pevných budov s veškerými zázemím. 

2.2 Druhy táborů 

     Tábory můžeme rozdělit do několika druhů. Maršálková (1998, str. 20) uvádí tyto základní 

druhy letních táborů: 

A. Podle délky pohybu a způsobu ubytování: 

o stálé - celý pobyt se uskuteční na jednom místě, 

o putovní - během pobytu se vystřídá několik tábořišť, jsou většinou zaměřené 

na pěší, vodní nebo cykloturistiku,  

o příměstské - děti do zařízení ráno denně dochází a odpoledne se vrací domů, 

o hvězdicové: tábory turistické nebo cyklistické, kdy jsou děti ubytovány           

na základně a odkud podnikají několikadenní výlety do okolí. 

B. Podle účastníků lze tábory dělit: 

o běžné - pro ,,běžnou´´ populaci z řad dětí a mládeže, 

o integrované - speciálně zaměřené, kde alespoň 20% účastníků patří                  

k handicapované populaci, jsou z dětských domovů či náleží k rizikovým 

skupinám, 

o ozdravné - pro děti s určitým postižením nebo nemocí. 

C. Podle obsahového zaměření dělíme tábory na: 

o všeobecné - tábor není speciálně zaměřen, děti se setkávají se spoustou 

různorodých aktivit, soutěží, her, 

o odborné - program je zaměřen na jednu činnost (výuka jazyků, sport, 

přírodovědné, technická nebo umělecká činnost). 
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2.3 Výchovně vzdělávací cíl 

     Na tábor by nemělo dítě odjíždět jen přečkat pár dní prázdnin. Tábor by měl rozvíjet jeho 

osobnost a přinášet mu možnost rozvoje jeho znalostí, dovedností a zkušeností a také 

množství zážitků z programu. Dítě by se na správném táboře mělo naučit řešit problém        

bez rodičů, pouze s pomocí vedoucích. Děti zde kromě samostatnosti mohou získat také 

sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat své názory. Správný tábor by měl formulovat dětské 

hodnoty a životní postoj a být pro dítě přínosem ve všech směrech. Základními cíli výchovně 

vzdělávacího procesu na táboře by podle Burdy (2008, str. 36) mělo být: 

o získávání, zdokonalování, upevňování a rozšiřování vědomostí (souhrn 

poznatků) - obsahově, teoreticky, 

o získávání a zdokonalování dovedností (to jsou vědomosti uplatněné v praxi), 

o přetvářené dovednosti na návyky (to jsou zautomatizované dovednosti). 

Cíl je to hlavní, čeho chceme během tábora dosáhnout - v čem chceme posunovat jednotlivé 

složky osobnosti, co nového chceme děti naučit, co by si děti měly osvojit. Čím lze cíle 

dosáhnout? Především je to obsah - tedy vlastní náplň činnosti. Výchovou - formujeme 

psychickou i fyzickou složku, ale i sociálním vzděláváním. Jakými prostředky lze uskutečnit 

obsah, jehož pomocí dosahujeme cíle? Jejich výběr a stanovení je součástí vlastní přípravy 

programu: 

o hmotné (tábořiště, pomůcky) 

o nehmotné 

 

Další složkou dosažení cíle jsou formy (organizační zajištění obsahu) a metody (způsob, 

jakým se prostřednictvím obsahu naplňuje cíl - hra, instruktáž, exkurze, průzkum apod.). 
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3 Příměstský tábor 

     Příměstské tábory jsou poměrně novým druhem tábora. Jde o jistou formu péče o děti        

v rámci bydliště. Děti v nich tráví společně čas pouze během dne - ráno přicházejí do místa 

pořádání a odpoledne odchází domů. Tyto tábory navštěvují převáženě děti mladšího školního 

věku. Skupina dětí není po celou dobu konání tábora stabilní, což představuje větší náročnosti 

na koncipování aktivit.  

     Program příměstského tábora se uskutečňuje v době prázdnin (letních, jarních, 

podzimních), většinou v místě sídla organizátora, v pracovní dny a bez přespání. 

     Příměstský tábor se začal stále častěji objevovat v nabídkách různých organizací a skupin 

zajišťujících zájmové vzdělávání koncem prvního desetiletí 21. století a stává se stále 

populárnější a v nabídce letních táborů většinou převyšuje nabídka příměstských táborů          

i několikanásobně nabídku táborů pobytových. 

     Na vzrůstající popularitě příměstských táborů se podílí několik faktorů: 

o finanční situace - stále více rodičů vyhledává tuto aktivitu proto, že je 

podstatně lacinější než tábor pobytový (v DDM Spirála: pobytový týdenní 

tábor v průměru 3500 Kč, příměstský pětidenní tábor 1500 Kč) 

o odloučení od rodičů - hlavně děti mladšího školního věku nesou těžce 

odloučení od rodičů a tak je příměstský tábor jakousi přípravou na pobytový 

tábor 

o přihlášení na určité dny - u některých příměstských táborů mají rodiče možnost 

přihlásit své děti pouze na vybrané dny v týdnu 

Výhody a nevýhody 

     Jako všechno v našem životě, i v organizaci a účasti na táborech různého typu, každý najde 

své důvody pro a proti. K nejvýznamnějším kladům a záporům příměstských a pobytových 

táborů patří tyto důvody: 

Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody příměstských a pobytových táborů 

důvod příměstský pobytový 

samostatnost   x 

sebeobsluha   x 
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hygienické návyky   x 

pravidelná strava x x 

zapojení do kolektivu x x 

uplatnění znalostí a dovedností x x 

dodržování stanovených pravidel x x 

cena x   

denní kontakt s rodinou x   

nocleh doma x   

účast na vybraných dnech x   

 

3.1 Typy příměstských táborů 

     I příměstské tábory lze rozdělit podle náplně programu, na kterou je tábor zaměřen 

(Špiříková, Kačer, 2007, str. 17): 

o univerzální - tento typ příměstského tábora je využíván nejčastěji. Je 

charakteristický různorodě pojatým programem, na kterém se děti věnují více 

činnostem (např. hry, sporty, výtvarná, hudební a dramatická výchova, výlety, 

exkurze), 

o poznávací - v tomto typu tábora jde hlavně o poznávání různých míst v okolí 

prostřednictvím vycházek a výletů. Každý výlet má jasný cíl, kterým může být 

například návštěva hradu, zámku, ZOO. Na výletech se hrají drobné hry, 

poznávají se památky a významná místa v okolí, kde se tábor pořádá,  

o specializovaný - tento typ bývá většinou veden odborníky ve vybraném oboru 

např. výtvarníky, biology, počítačovými experty, sportovci a dalšími, přičemž 

podle jejich specializace je zaměřen i program tábora. V tomto typu jsou tedy 

děti soustředěny na jednu hlavní činnost po celou dobu trvání tábora. Tím tak 

získávají řadu znalostí a zkušeností z daného oboru, kterému se na táboře 

věnují. I na tomto typu příměstského tábora je však důležité, aby byl program 

rozmanitý. 

 

 



 

 

19 

 

3.2 Legislativa 

     Pořádání táborů je ošetřeno obecně závaznými právními předpisy. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy upozorňuje především na zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. (později 148/2004 Sb.)               

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Z této vyhlášky lze pro příměstské 

tábory vybrat následující: 

Umístění:  

     Ucelený seznam zákonů, vyhlášek i dalších právních předpisů týkajících se táborů              

a dalších akcí pořádaných pro děti lze nalézt na webu Borovice.cz, na který odkazuje na svém 

webu i MŠMT. 

Zákony: 

o Zákon č.2/1993 Sb., Listina základní práv a svobod 

o zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Tím, že pořádáním příměstského tábora se s dětmi sdružujeme, bychom měli znát: 

o Zákon č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů 

o Zákon č. 84/1990 Sb., O Právu shromažďovacím 

 

Vzhledem k systému přihlašování dětí (nejčastěji přihlášky s osobními údaji) je třeba 

respektovat: 

o Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů 

Pokud pořádáte tábor v pronajatých prostorách, je třeba dodržovat zákon: 

o Zákon č. 116/1990 Sb., O nájmu a podnájmu nebytových prostor 

Při jednání s úřady: 

o Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

S dětmi samozřejmě vyrážíme do přírody, a proto je třeba znát: 

o Zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny 
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Při propagaci pořádání tábora nebo pouze při hraní písniček, reprodukci hudby, je třeba se 

řídit: 

o Zákon č. 121/2000 Sb., O právu autorském (a jeho novelu č.81/2005 

Sb.) 

Hospodaření organizace pořádající tábor se řídí: 

o Zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví  

Důležité je též seznámit se se zákonem 

o Zákon č. 268/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví  

 Vyhlášky, které vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví: 

o Vyhláška MZČR č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích            

na zotavovací akce pro děti 

o Vyhláška MZČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích            

na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny               

při činnostech epidemilogicky závažných 

Z pracovně-právní oblasti je třeba při pořádání tábora znát tyto zákony: 

o Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce 

o Zákon č. 110/2006 Sb., O životním a existenčním minimu 

o Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby 

zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu vzniklou          

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve znění vyhlášky  

č. 43/1995 Sb., č. 98/1996 Sb., č. 74/200 Sb. a č. 487/2001 Sb. 

o Zákon č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích        

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

 

 



 

 

21 

 

Z občansko-právní oblasti: 

o Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 

o Nařízení vlády č.142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č.163/2005 Sb., 

kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle 

občanského zákona 

Z oblasti správní: 

o Zákon č. 128/2000 Sb., O Obcích 

o Zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích vybíraných správními 

orgány ČR 

o Zákon č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích 

o Zákon č. 200/1990 Sb., O přestupcích 

o Zákon č. 273/2008 Sb., O policii ČR 

Obchodně-právní oblast a daňové předpisy: 

o Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

o Zákon č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání 

o Zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví 

o Zákon č. 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků 

o Zákon č. 586/192 Sb., O daních z příjmu 

o Zákon č. 588/1992 Sb., O dani z přidané hodnoty 

Zdravotně-hygienická oblast (kromě výše jmenovaných vyhlášek): 

o Zákon č.48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění 

o Vyhláška č.61/1990 Sb., O hospodaření s léky a zdravotnickými 

potřebami 

o Zákon č. 17/1992 Sb., O životním prostředí 

o Zákon č. 289/1995 Sb., O lesích 

o Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách 

o Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 

o Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
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     Dva nejdůležitější právní předpisy (zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví       

i vyhláška MZČR č. 106/2001 Sb., O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - 

ve znění pozdějších předpisů) však vždy upozorňují na pořádání zotavovací akce za jimi 

daných podmínek. Zatím žádný zákon ani vyhláška neřeší přímo problematiku příměstských 

táborů. Je tedy na pořadateli, jak si s příslušným výčtem paragrafů poradí.  

Pro potřeby příměstského tábora lze z vyhlášky uvést následující: 

Umístění: 

o mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity 

nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor 

o k pozemku, na kterém je umístěno konání akce, musí vést přístupová cesta 

Prostorové podmínky: 

o musí být vytvořeny podmínky pro osobní hygienu 

o na 15 dětí musí být zajištěn jeden záchod, záchody podle pohlaví a musí být 

zajištěno soukromí 

Ubytování, vybavení, úklid: 

o v průběhu akce musí být prováděn denní úklid prostor sloužících akci 

Zásobování vodou: 

o akce musí být zásobována vodou, tak aby jí byl dostatek k pití, vaření, mytí 

nádobí 

Režim dne:  

o v režimu dne musí být pevně stanovena doba pro stravování 

o režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí 

o fyzická a psychická zátěž musí být přiměřená věku, schopnostem a možnostem 

dětí 

o osoby činné jako dozor musí průběžně kontrolovat oblečení a obuv dětí, 

kontrolují také dodržování osobní hygieny dětí 

o koupání musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich 

plaveckým schopnostem 
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o koupat se mohou děti jen pod dohledem osoby činné jako dozor, dozor může 

vykonávat jen osoba, která je schopna poskytovat první pomoc 

o koupat se mohou děti nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním 

cvičení 

3.3 Příprava příměstského tábora 

     Příměstským táborem je nejčastěji celodenní hlídání dětí po dobu jednoho týdne, kdy 

program v jednotlivých dnech bývá (ale nemusí nutně být) programově propojen a probíhá    

od ranních do odpoledních hodin. Děti mají v místě konání tábora během dne zajištěné 

stravování, ale nepřespávají tu. V určitou hodinu si je vyzvedne rodič nebo jiná oprávněná 

osoba a jdou domů. V podstatě jde tedy o svěření dítěte do péče pořadatele tábora na dobu 

několika po sobě jdoucích dnů, a to na předem stanovený časový úsek v každém jednotlivém 

dni. (ČRDM)  

3.3.1 Motivace 

     Dříve než se pustíme do projektu organizace příměstského tábora, je důležité ujasnit si 

motivaci k tvorbě tohoto projektu. Kdy a proč nabídnout příměstský tábor? Motivace je          

u každé organizace či pořadatele jiná. 

     Nejdůležitějším faktorem by měl být zájem veřejnosti. Ten lze zjistit ústními dotazy, 

dotazníky, anketami, internetovou diskuzí. K důležitým faktorům níže patří také počet 

odmítnutých dětí z minulého období, které se kvůli nízké kapacitě jednotlivých turnusů 

nemohly programu zúčastnit. 

    V každé lokalitě se najdou i další faktory, které zohlední počet, kapacitu a frekvencí 

příměstských táborů. U komerčních pořadatelů příměstských táborů je jistě dalším faktorem      

i zisk z pořádání akce. 

     Po ujasnění motivace je na řadě příprava pro samotnou organizaci tábora. Tu lze shrnout 

do těchto bodů: 

1. analýza nabídky v okolí 

2. výběr termínu a lokality 
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3. stanovení cílové skupiny a kapacity 

4. personální zajištění 

5. stanovení zaměření a tématu 

6. materiálové a technické zabezpečení  

7. propagace 

8. rozpočet 

     Příprava tábora začíná zpravidla půl roku a více před termínem uskutečnění akce. V DDM 

Spirála se s prvotní přípravou - určením termínů jednotlivých turnusů příměstských táborů - 

začíná již v květnu předcházejícího školního roku při sestavování plánu činnosti                     

na následující školní rok. 

3.3.2 Harmonogram přípravy příměstského tábora 

Tabulka č.2: Harmonogram přípravy příměstského tábora 

měsíc přípravné práce - úkoly 

květen termín, místo, počet účastníků 

září žádost o grant 

listopad organizační zajištění akce (rozpočet, personální zajištění) 

leden nábor účastníků (program, přihlašování, evidence přihlášek) 

únor-duben příprava programu, rozdělení úkolů 

květen 

evidence dokumentace (přihlášky, potvrzení rodičů o zdravotním stavu,            

rozeslání pokynů účastníkům, uzavření pracovních smluv 

červen kontrola dokumentace, informační schůzka, kontrola plateb 

červenec-srpen školení BOZP personálu, vlastní tábor (bezinfekčnost) 

po skončení 

tábora vyúčtování, hodnocení 
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     Pro úspěšné konání jakékoli akce je velmi důležitá příprava, která vyžaduje pečlivé 

plánování jednotlivých částí. Plánování umožňuje rozpoznat možná rizika a prostřednictvím 

vhodných opatření eliminovat jejich dopad. 

3.3.3 Analýza nabídky v okolí 

     Dříve než začneme se samotnou přípravou konkrétního příměstského tábora, než začneme 

realizovat své představy o této akci, je dobré provést tzv. průzkum trhu z hlediska 

konkurenčních příměstských táborů. Zde je však třeba také brát na zřetel, zda je v okolí vůbec 

konkurence a zda nemáme zkušenosti spíše takové, že bez problémů obsadíme všechna volná 

místa na námi pořádaných turnusech a ještě nepokryjeme poptávku.  

Analýzu nabídky trhu lze pak provézt na základě těchto bodů: 

o pořadatel tábora 

o místo pořádání tábora 

o datum pořádání tábora 

o zaměření tábora  z hlediska obsahu tábora 

o zaměření tábora z hlediska věku účastníků 

o cena tábora 

Ze získaných údajů analýzy trhu je pak potřeba při přípravě organizace příměstského tábora 

nadále čerpat. 

3.3.4 Výběr termínu a lokality 

     Při výběru termínu vycházíme především z analýzy trhu. Je třeba též zkontrolovat, zda se 

určený termín neshoduje s jinou podobnou aktivitou. Vzhledem ke stoupající oblibě 

příměstských táborů není třeba (především ze zkušenosti v Praze) termín letních příměstských 

táborů řešit. V DDM Spirála pořádáme již několik let během letních prázdnin dva turnusy 

příměstských táborů každý prázdninový týden, a přesto poptávku nejsme schopni stále 

uspokojit. A to i přes konkurenci dalších organizací v okolí. 

     Při výběru lokality hraje zajisté velkou roli, zda organizátor příměstského tábora má           

k dispozici vlastní budovu či si jí musí pronajmout. V prvém případě je situace vyřešena - 

nejpravděpodobnější místa působení budou budovy organizátora. Zde je pouze nutno vyřešit 
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přístupnost budovy a seznámení s vnitřními předpisy a pravidly v případě, že vedoucí 

příměstského tábora není interním zaměstnancem organizátora.  

     V případě, že si organizátor budovu na pořádání příměstského tábora pronajímá, je třeba 

dodržet všechny právní předpisy (hygienické, občanský zákoník apod.) a zvolit budovu          

v lokalitě, která bude zajišťovat dostupnost pro účastníky a také bude vyhovující pro program 

tábora. V tomto případě je pak třeba také počítat s náklady na pronájem v rozpočtu 

připravované akce. 

3.3.5 Stanovení cílové skupiny a kapacity 

     Máte-li zkušenosti, že se vašich příměstských táborů zúčastňuje převáženě skupina 

stejného věku, využijete této skutečnosti. Můžete pak program připravit s ohledem na jejich 

věk. Nejčastěji jsou příměstské tábory vyhlašovány pro děti školního věku - od šesti              

do čtrnácti let. Z hlediska znalostí, dovedností apod. je vhodné do nabídky napsat, co musí 

zájemci umět - např. při organizaci turistického programu musí dítě ujít alespoň deset 

kilometrů, tábora s vodáckým výcvikem se mohou zúčastnit pouze plavci apod. 

     Je dobré si také rozmyslet, zda chceme a můžeme nabídnout tábor i dětem se specifickými 

potřebami. Tábor je tedy věkově smíšený, věkový rozdíl je mnohdy šest i více let. Musíme 

tedy počítat s tím, že program pak může být částečně variantně uzpůsoben dle věku dětí 

(program pro mladší a starší po část dne). 

     Počty dětí na příměstských táborech se různí. Některé organizátoři nabírají na jeden běh až 

šedesát dětí, které se pak dělí na skupinky, o které se starají jednotliví vedoucí. Při pořádání 

příměstských táborů v DDM Spirála se po několikaletých zkušenostech ustálil počet 

přihlašovaných dětí na jeden turnus (pět všedních dnů) na dvacet pět až třicet účastníků           

s pedagogickým dozorem tří osob (většinou jeden interní zaměstnanec a dva externisté, z toho 

jeden praktikant). O personálním zabezpečení více dále. 
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3.3.6 Personální zajištění 

     Kvalitní personál je jednom ze základních podmínek pro úspěšnou realizaci tábora. 

Sestavení týmu, který bude tábor připravovat a realizovat je velmi důležité. Vedoucí by měl 

mít jasnou představu o tom, jaké vlastnosti a dovednosti musí členové jeho týmu mít, jaké 

zkušenosti s prácí s dětmi a jak se v daném složení budou navzájem doplňovat. Na vedoucím 

týmu je také zajistit členům podmínky, za kterých budou pracovat. V podmínkách                 

na personální zajištění příměstského tábora z hlediska právních předpisů se požadavky budou 

různit vzhledem k pozici pořádající organizace. Pro nestátní složky nejsou dána svazující 

pravidla. Pro organizace spadající do sektoru škol a školských zařízení jsou dána zákonem         

č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.  

     U těchto organizací bývá zvykem, že tým příměstského tábora se zpravidla skládá               

z jednoho interního pracovníka (pedagog volného času vykonávající komplexní přímou 

pedagogickou činnost), z jednoho až dvou externích pracovníků (pedagog volného času 

vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost) a případně jednoho instruktora 

(proškoleného, zkušeného, 15-18 let). 

     Po splnění dalších zákonných podmínek (doklad o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku 

trestů, potvrzení od lékaře o schopnosti práce s dětmi) je s externími pracovníky sepsána 

nejčastěji dohoda o provedení práce na dobu určitou. 

     Doporučujeme, aby vedoucí tábora měl minimálně 3 roky pedagogické praxe včetně 

zkušeností s pořádáním příměstských táborů. Všem vedoucím, zvlášť těm, kteří nastupují      

do funkce poprvé, byste měli zajistit školení oddílového vedoucího. Pokud tuto možnost 

nemáte, je vhodné pro ně připravit alespoň půldenní školení vlastní. S novými vedoucími se 

seznámíte a budete mít příležitost vysvětlit jim pravidla a povinnosti stanovené vaší 

organizací. Vhodné též je, aby vedoucí doložili doklady o absolvování odborných kurzů nebo 

školení. Při výběru svého týmu bychom měli mít minimálně jednoho člena, který absolvoval 

kurz první pomoci. 

     U vedoucích je dobré kromě ochoty a nadšení pracovat s dětmi dbát na jejich vystupování, 

morální hodnoty apod. Je dobré s vedoucími sestavit tzv. desatero osobnosti vedoucího. 

o chování 

o jazyk a slovní zásoba 

o spravedlivý přístup 
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o schopnost přiznat chybu 

o všeobecný přehled, znalosti 

o dodržování pravidel 

o oblékání 

o osobní hygiena 

o dochvilnost 

o připravenost 

Vždyť na osobnosti a práci vedoucího na táboře závisí celý průběh a úspěch tábora. Kvalitní 

vedoucí dokáže vytvořit přátelskou atmosféru, příznivé sociální klima. Dokáže získat děti. 

Umí navodit atmosféru vzájemné důvěry, je komunikativní. Má pozitivní vztah k dětem, umí 

jim naslouchat.  

Požadované vlastnosti vedoucího (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2011, str. 89): 

o tolerance 

o citlivost a empatie 

o pohotovost 

o přirozená autorita 

o tvořivost 

Vedoucí, který vede na táboře určitý druh zájmové činnosti, by měl sám o tento druh činnosti 

projevovat zájem. Odbornost však nezajišťuje jeho dobré pedagogické vedení. Vedoucí musí 

při všech činnostech respektovat specifika psychického a fyzického vývoje dětí přiměřeně       

k jejich věku. Práce vedoucího na táboře je součástí pedagogiky volného času a pro úspěšné 

působení by měl dodržovat pedagogické zásady (Hájek, 2007, str. 56): 

o zásada cílevědomosti a plánovitosti - uvědomit si, jaké má možnosti, 

prostředky, prostory, kolik času bude činnosti věnovat a jaké má 

činnost cíle  

o zásada přiměřenosti - činnost přiměřená věku dítěte 

o zásada posloupnosti - postup od jednoduchého ke složitému,                

od blízkého ke vzdálenému, od známého k neznámému 

o zásada názornosti - dětem se má vše předvést názorně 

o zásada jednotného výchovného působení 

o zásada kladné motivace a vyzdvihování kladných rysů - pochvala, 

uznání 
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Další zásadou vedoucích na táboře by mělo být, že nestojí mimo hru a činnost dětí.  Měli by 

být její součástí. Měly by společně s dětmi prožívat, motivovat, usměrňovat a řídit. 

3.3.7 Stanovení zaměření a tématu 

     Tábor představuje příležitost pro rozvoj dětí, ale i vedoucích. Potenciál spočívá v jiném 

než běžném režimu dne, v organizačním uspořádání, táborových pravidlech, hrách a v dalších 

podmínkách. Je vhodné stanovit si výchovné a vzdělávací cíle, zvolit správné prostředky, 

formy a metody k jejich uplatnění.       

Výchovně vzdělávací cíle mohou být definovány následovně (Kalábová, 2007, str. 13): 

o vyzkoušet si netradiční metody 

o rozvíjet smyšlené a tvořivost 

o pracovat s individuálními schopnostmi jednotlivců 

o dobře promyslet motivaci k jednotlivým činnostem, hrám 

o pracovat na slovním projevu dětí (rozvíjet slovní zásobu, vyjadřovací 

schopnosti) 

o pracovat na efektivním využívání volného času 

o pracovat na rozvoji komunikace mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými 

(mezi jednotlivci, ale i ve skupině), pěstovat empatii 

o pracovat na rozvoji pracovních návyků 

o vychovávat k zodpovědnosti za splněné úkoly, píle 

o pracovat na praktickém ověřování získaných teoretických znalostí 

o atd. 

     Tábor (kromě zážitků) má za úkol rozvíjet znalosti a zkušenosti získané ve škole, děti         

na táboře řeší problémy bez rodičů, podporuje se jejich samostatnost, učí se vyjadřovat svůj 

názor. 

     Při výběru zaměření tábora stanovíme téma činnosti, na kterou bude program zaměřen, 

např. cesta kolem světa, Indiáni, námořníci, svět rostlin, sporty. Při přípravě však nestačí jen 

stanovit téma, kterému se budeme věnovat. Je nutné se rozhodnout, zda aktivity připravíme 

jako celotáborovou hru nebo se denně budeme věnovat jinému tématu. Zaměření programu je 

poté nutno rozpracovat do jednotlivých dní, a to do podrobností. Připravujeme program pestrý 

- střídáním činností, zařazujeme pohybové aktivity, zpěv, cvičení, čtení, výtvarné činnosti, 
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trénink slovní zásoby, postřeh, hbitost, podporujeme dětskou fantazii. Náročnost každé 

aktivity je však třeba připravit s ohledem na věkové zvláštnosti dětí (viz příloha č.1). Program 

je třeba též připravovat s ohledem na možnou změnu počasí. Je nutno tedy mít připravené 

aktivity i pro nepřízeň počasí. 

3.3.8 Materiálové a technické zabezpečení 

     Materiálové a technické zabezpečení musíme zohlednit již při výběru námětu a místa 

konání tábora. Veškerý materiál a technika by měla být předem zabezpečena a v dostatečném 

množství, aby shánění a doplňování nenarušovalo program tábora. 

     Dle přehledu programu jednotlivých dnů a jednotlivých aktivit je dobré si poznamenat, 

jaký materiál a jaké pomůcky budou k dané činnosti zapotřebí, a kdo za jejich zajištění 

zodpovídá. Je velmi neprofesionální, pokud v průběhu hry zjistíme, že nám nějaká pomůcka 

či materiál chybí, nebo ho máme v nedostatečném množství. Materiál a pomůcky se zcela 

jistě vyplatí překontrolovat každé ráno před začátkem programu. 

     Veškerý materiál je zapotřebí dopředu zajistit či nakoupit. Zajistit veškeré pomůcky          

na sporty, na aktivity v klubovně (místnosti), na aktivity v přírodě. Kromě materiálu se musí 

zaopatřit také technické vybavení. To, které již vlastníme, překontrolovat v jakém je stavu, 

zda je možné ho bezpečně používat, případně dokoupit nové.  Se všemi těmito výdaji je nutné 

počítat v rozpočtu tábora. 

     Do technického vybavení tábora také počítáme s přenosnou lékárničkou se základním 

vybavením (náplast, dezinfekce, nůžky, pružné obinadlo, gáza, zavírací špendlík, chirurgické 

rukavice, třícípý šátek, Kinedril, gel po bodnutí hmyzem). 

     S sebou by vedoucí měl nosit také balení vlhkých ubrousků, papírové kapesníky                 

a igelitové sáčky. Během tábora pořizujte fotodokumentaci (samozřejmě se souhlasem 

zákonných zástupců – nelépe na přihlášce), a proto s sebou noste fotoaparát, event. 

videokameru. Po skončení tábora můžete rodičům nabídnout CD s pořízenými fotografiemi.  

     Do materiálového zabezpečení je třeba také zahrnout ceny za soutěže a dovednostní hry 

(diplomy, medaile, věcné ceny apod.), případně propagační materiál, který chceme 

účastníkům poskytnout. Do technického vybavení musíme také započítat např. zvukovou 

aparaturu, notebook, přehrávač CD, případně okostýmování k motivačním úvodům apod. 
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3.3.9 Propagace 

     I když z praxe známe, že s propagací letních příměstských táborů si příliš velké starosti 

dělat nemusíme, je dobré se o ní alespoň okrajově zmínit. V našem DDM Spirála je nutné 

více propagovat pouze kratší příměstské tábory – tedy spíše jedno až dvoudenní akce 

v průběhu vedlejších školních prázdnin. 

     Propagaci tábora lze provádět několika způsoby: 

A. šíření plakátů 

B. informace na webových stránkách a na profilu na sociální síti organizace 

C. informace v regionálním tisku 

 

A. Šíření plakátů: 

     Účelem plakátu je upozornit rodiče na různých místech v regionu na konání příměstského 

tábora. Na plakátu musí být uvedeny základní informace o táboře: 

o pořádající organizace 

o název (případně hlavní náplň) tábora 

o datum a místo konání tábora 

o pro koho je tábor určen 

o cena tábora 

o kontakt na organizátora 

(viz příloha č.2) 

Plakáty lze vyvěsit po budově v místě konání tábora, v okolí na plakátovací plochy,               

na vývěsné tabule v regionu, na nástěnky základních škol, zdravotnických zařízení, knihoven 

apod. Vždy však pouze se souhlasem jejich majitele. Náklady na tisk plakátu je nutno  též 

zahrnout do rozpočtu tábora. Plakáty lze také zveřejnit na akcích konaných pro naší cílovou 

skupinu.  
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B. Informace na webových stránkách a profilu na sociální síti organizace: 

     Na webových stránkách je možné zveřejnit též plakát či již rozšířenou informaci                

o pořádání tábora. Zde se již může objevit podrobnější informace o programu, personálním 

zajištění, o způsobu přihlašování, platbě, storno podmínkách, stravování apod. 

     Pokud jsou rodiče zvyklí webové stránky organizace pravidelně navštěvovat, je toto 

nejspolehlivější způsob propagace. Zvláště jestliže je ještě možnost se přes webové stránky   

na tábor rovnou přihlásit. Tento způsob propagace je též nejlevnější.  

C. Informace v regionálním tisku: 

     Obdobně jako na webových stránkách lze o konání tábora informovat též v regionálním 

tisku či jiných médiích. I zde lze zveřejnit pouze plakát či bližší informace. Musíme ale 

většinou počítat s poplatkem za zveřejnění. 

     Nejlepší propagací do budoucna je však spokojenost dětí a jejich rodičů s programem        

a celou organizací tábora. Mezi rodiče se informace rozšíří a do další let přivedou další 

zájemce. 

3.3.10  Rozpočet 

    V rozpočtu jsou vyčísleny předpokládané náklady a zdroje, ze kterých budou pokryty, tedy 

příjmy. Před zahájením sestavování rozpočtu je třeba, aby hlavní vedoucí stanovil (případně 

reálně odhadl) počet platících účastníků. 

Rozpočet by měl obsahovat: 

Výdaje: 

o stravné – pro účastníky a vedoucí, zpravidla se jedná o obědy, případně 

drobné občerstvení a pitný režim 

o jízdné, vstupné – pro účastníky a vedoucí, jízdné hromadnou dopravou 

(autobus, vlak, lanová dráha apod.), vstupné do muzeí, na výstavy,      

do hradů, zámků a další atrakce 

o OON (ostatní osobní náklady) – pro externí pracovníky, kterým bude 

vyplacena odměna za vykonanou práci na základě oboustranně 

podepsané dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti (pozor: 
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nezapomínejme na minimální hodinovou mzdu stanovenou pro daný 

rok) 

o cestovní příkazy – pro interní pracovníky organizace (vyplacené dle 

uvedeného místa výkonu práce v pracovní smlouvě) 

o spotřební materiál – materiál na hry, výtvarné činnosti, odměny, ceny 

pro účastníky 

o lékárnička 

o propagace – tisk, kopírování, placená reklama, telefonní poplatky 

o pronájmy 

o další náklady dle programu 

Příjmy: 

o dotace (granty) – ve většině případů lze zažádat na pořádání dětského 

letního příměstského tábora o některou dotaci či grant, jeho výše je 

předem stanovena a většinou se určuje na osoboden (tedy na 1 dítě       

na 1 den) 

o poplatky od účastníků – od celkově vypočtených nákladu odečteme 

dotaci a poté výsledek vydělíme předpokládaným počtem účastníků       

a dostaneme předběžnou představu o výši účastnického poplatku. Tuto 

cenu je dále dobré porovnat s poplatky konkurence a ještě ponechat 

mírnou rezervu na nepředpokládané výdaje. Nyní již můžeme stanovit 

konečný poplatek pro jednoho účastníka, případně i minimální počet 

účastníků, při kterém je ještě možno tábor uspořádat (viz příloha č.3). 

     Rozpočet je nedílnou součástí organizace příměstského tábora. Jeho správné nastavení 

před začátkem tábora slouží pro pokrytí nákladů spojených s provozem, personálním 

obsazením, materiálově-technickým zabezpečením tábora aj. Výše uvedený rozpočet 

příměstského tábora je ukázkou vyrovnaného rozpočtu státní příspěvkové organizace. 

V případě jiných organizací lze sestavit i rozpočet s kladným hospodářským ziskem. 
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3.4 Dokumentace příměstského tábora 

3.4.1 Organizační zajištění tábora 

      Tento dokument používáme pro přípravu jakékoliv akce v DDM Spirála a vřele ho 

doporučujeme i dalším organizacím. Jedná se o ucelený přehled přípravy, personálního 

zajištění, program a rozpočtu akce.  

Organizační zajištění akce (OZA) obsahuje:  

o název akce 

o hlavní organizátor 

o termín 

o čas 

o místo 

o cílová skupina a cíl akce 

o anotace na web 

o personální zajištění 

o harmonogram přípravy 

o program (rámcový) 

o úkoly 

o technické zabezpečení 

o rozpočet 

o cena na osobu 

o poznámky 

      Pro interní potřeby Spirály je v OZA též uvedeno oddělení, pod které daná akce či tábor 

spadají, číslo akce v interní evidenci (popř. číslo této akce s využitím grantu), možnost 

spolupráce s jinou organizací a datum a jméno zpracovatele OZA (viz příloha č.4). 

     Pokud je OZA pečlivě rozpracováno, včetně konkrétních úkolů s termíny a určenými 

osobami, které za ně zodpovídají, jedná se o opravdu dobrého a spolehlivého pomocníka      

při přípravě příměstského tábora. 

 



 

 

35 

 

3.4.2 Smlouvy 

     V programu příměstského tábora se určitě vyskytnou naplánované činnosti,  pro které je 

třeba mít předem s jejich provozovatelem prostřednictvím smlouvy domluveny podmínky 

(termín, čas, cenu apod.). Jedná se především o přepravce, pokud využijeme přepravní 

společnost k dopravě např. na celodenní výlet.   

     Při plánování příměstského tábora většina organizátorů volí stravování zajištěním obědů 

formou zajištěného společného stravování (v restauraci, v místní škole s možností 

prázdninového provozu atd.). Pro tuto formu stravování je dobré mít uzavřenou 

s provozovatelem smlouvu. 

3.4.3 Objednávky 

    Pokud je součástí programu příměstského tábora i návštěva kulturních památek (hrady, 

zámky), muzeí, výstav, sportovišť (plavecký bazén, minigolf apod.) je praktické mít tuto 

návštěvu předem objednanou – vzhledem k větší skupině, se kterou se aktivity zúčastníme –   

a zároveň minimálně pomocí e-mailové korespondence potvrzenou. Totéž platí pro přesuny 

např. vlakem či přívozem. I zde je vhodné naší větší skupinu předem oznámit a požádat 

případně o posílení spoje a předejít tak nepříjemným situacím. 

3.4.4 Dokumentace externích pracovníků 

     Vzhledem k tomu, že v této práci jsou předávány zkušenosti z pořádání příměstských 

táborů státní příspěvkovou organizací, i u dokumentace personální se toto promítne.            

Dle zákonných požadavků před sepsáním dohody o provedení práce (či dohody o pracovní 

činnosti) dále jen DPP, DPČ je nutno, aby externí pracovník doložil tyto dokumenty 

(originály či ověření kopie): 

o doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání (minimálně maturitní 

zkouška – u praktikantů ve věku 15-18 let základní vzdělání) 

o doklad o pedagogickém vzdělání (pokud se neshoduje s nejvyšším 

dokončeným vzděláním) – dle zákona č. 563/2004 Sb.,                           

o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů – pro 
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funkci pedagoga volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou 

práci (minimálně) 

o výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

o potvrzení od praktického lékaře o schopnosti práce s dětmi (ne starší     

3 měsíců) 

     Dalšími dokumenty potřebnými u naší organizace k sepsání DPP či DPČ je formulář 

Podklady k DPP či Poklady k DPČ, který vyplní externí pracovník a hlavní organizátor        

pro potřeby sepsání smlouvy. V tomto dokumentu a následně ve smlouvě se stanovuje výše 

odměny pro externí pracovníky. Při jejím stanovení je nutné vycházet z minimální hodinové 

mzdy stanovené pro daný rok. Denní hodinová sazba na příměstském táboře je zpravidla 8 

hodin. 

3.4.5 Seznam účastníků 

     Z databáze přihlášených účastníků je třeba si vytvořit jmenný seznam s potřebnými údaji. 

Tento seznam využijeme hned k několika účelům: 

o k evidenci docházky 

o kontakty na zákonné zástupce 

o využití při vstupech, hrách apod. 

Seznam účastníků by měl obsahovat: 

o příjmení a jméno účastníka 

o datum narození 

o zdravotní pojišťovna 

o kontakt na zákonné zástupce (i více telefonních čísel) 

V seznamu je velmi dobré mít vyznačeny účastníky, kteří v průběhu tábora oslaví narozeniny 

či jmeniny. Určitě je potěší, když jim celý kolektiv k tomuto významnému dni společně 

poblahopřeje. 
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3.4.6 Přihlášky, upozornění zákonných zástupců, bezinfekčnost 

     Každá organizace má zavedený svůj systém přihlašování na příměstské tábory. V DDM 

Spirála je pro přihlašování účastníků na všechny typy činností (kroužky, akce, tábory) 

zaveden elektronický systém přihlašování přes tzv. Klientském centrum v systému Domeček 

(systém vyplývající z povinnosti školského zařízení vést školní matriku, který využívá velké 

množství pražských i mimopražských domů dětí a mládeže a středisek volného času). 

V tomto systému jsou zadávány údaje potřebné k přihlašování na činnosti, tedy                         

i na příměstský tábor. 

Přihláška pak tedy obsahuje: 

o příjmení 

o jméno 

o datum narození 

o rodné číslo (uchovává se pouze v elektronické podobě) 

o zdravotní pojišťovna 

o věk 

o pohlaví 

o státní příslušnost 

o bydliště 

o škola 

o kontakty na zákonné zástupce 

 (viz příloha č.5) 

      Kromě takto kompletní přihlášky jsme ve Spirále po mnohaletých zkušenostech 

s pořádáním příměstských táborů doplnili dokumentaci účastníků ještě o formuláře, které se 

dříve používaly pouze pro pobytové tábory. Jedná se o formulář upozornění zákonných 

zástupců s kopií kartičky zdravotní pojišťovny. Tento formulář obsahuje podrobnější 

informace o zdravotním stavu dítěte, upozornění na zdravotní a jiné problémy, užívání léků, 

plavecké schopnosti apod. 

     Rodiče jsou vždy vyzýváni, aby pravdivě uvedli všechny údaje do tohoto dokumentu 

(především ohledně zdravotního stavu). Předejde se tak nepříjemným situacím především 

v případě alergických reakcí, fóbií apod. Velmi často se také stává, že rodiče, zahajují 

vývojovou či psychickou poruchu dítěte (např. ADHD) a dítěti tak v dobré víře spíše uškodí, 
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protože zkušený pedagog si i s těmito dětmi ví rady, pokud ovšem informace má (viz příloha). 

Po letitých zkušenostech jsme přidali ještě další formulář a to tzv. bezinfekčnost. Rodiče 

v den zahájení příměstského tábora svým podpisem potvrzují, že jejich dítě nepřišlo             

do kontaktu s infekční nemocí. Vzhledem k tomu, že většina dětí vystřídá během prázdnin 

více příměstských či pobytových táborů, není toho potvrzení bezdůvodné (viz příloha č.6). 

     Přihláška dále potvrzuje seznámení rodičů s vnitřním řádem Spirály, který je platný              

i pro příměstské tábory a se sankcemi při jeho porušení. Dále rodiče svým podpisem              

na přihlášce souhlasí s platebními podmínkami a dále mohou či nemusí souhlasit 

s pořizováním fotodokumentace a jejím využití pro propagační účely organizace. 

Pokyny pro účastníky   

       Většinou jeden měsíc před začátkem letních prázdnin je zákonným zástupcům účastníků     

e-mailovou poštou rozesílán další dokument – Pokyny pro účastníky. Tento dokument 

obsahuje: 

o jméno hlavního vedoucího 

o kontakty na vedoucí 

o věkovou skupinu 

o adresu místa konání 

o cena 

o program 

o vybavení doporučené 

o data odevzdání povinné dokumentace 

o stornopoplatky 

     V tomto dokumentu je již podrobněji rozpracován program tábora a v případě možnosti si 

mohou rodiče (pokud tuto variantu upřednostní) vybrat dny, na které dítě přihlásí. Důležitou 

součástí tohoto formuláře jsou i stornopoplatky. Ve většině případů čekají v pořadí 

náhradníci, ale v termínu několik týdnů před začátkem prázdnin se stává, že již i evidovaní 

náhradníci mají zajištěn program. A vedoucí již mohou mít domluvenu cenu dopravy, 

nakoupený materiál a ceny dle počtu přihlášených dětí a nyní by mohl odhlášený účastník 

narušit vyrovnaný rozpočet. (viz příloha č.7) 
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3.4.7 Zdravotnický deník 

     Součástí dokumentace příměstského tábora by měl být bezpochyby i zdravotní deník.      

Do něj je  povinen vedoucí určený jako zdravotník zapisovat veškeré i drobné úrazy – 

odřeniny, štípnutí hmyzem, odstranění klíštěte apod. V případě větších úrazů je třeba sepsat     

i záznam o úrazu a dle platných zákonných norem úraz nahlásit ČŠI. 

     Je na organizátorovi, zda se rozhodne na konci běhu vystavit účastníkům tzv. účastnický 

list nebo diplom. Děti si ale rády jakoukoli upomínku na příjemně strávené chvíle odnášejí. 

Součástí (pokud je čas) může být i CD s fotografiemi pořízenými během tábora. 

3.4.8 Hodnocení akce      

   Nedílnou součástí dokumentace každého tábora (každé akce) je ve Spirále formulář 

Hodnocení akce. Kromě závěrečného hodnocení s účastníky a poté s ostatními vedoucími 

slouží tento dokument ke skutečnému popisu průběhu akce, zhodnocení, vyzdvižení kladných 

stránek ale i zachycení nedostatků. Slouží především jako evaluace celé akce a inspirace       

při organizaci a plánování v příštích letech.(viz příloha č. 8) 

3.4.9 Táborový řád 

     V první den konání tábora doplníme dokumentaci o táborový řád s podpisy všech 

účastníků. Táborový řád je souhrnem pravidel, která na táboře dodržují děti i dospělí. 

Obsahuje pravidla při pobytu na táboře, normy chování, povinnosti a práva účastníků na akci. 

Táborový řád bývá i nedílnou součástí přihlášky, případně je rodičům zasílán společně 

s pokyny, aby se i oni mohli seznámit. S táborovým řádem jsou děti podrobně seznámeny – 

většinou i zábavnou formou – v první den tábora. Stalo se pravidlem, že táborový řád všichni 

účastníci podepíší. 

     Po skončení tábora samozřejmě doplní dokumentaci vyúčtování příměstského tábora.      

Do vyúčtování se zanesou všechny příjmy a výdaje, doloží se zaúčtované účty, faktury apod. 
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3.5 Režim dne 

     Režim dne je nutné dle programu předem pevně stanovit. Dle vyhlášky č. 106/2001 Sb.,     

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti musí být v režimu dne (vybráno 

s ohledem na příměstský tábor) pevně vymezena doba na osobní hygienu a stravování. Režim 

dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí. Fyzická a psychická zátěž musí být 

přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Osoby činné jako dozor průběžně 

kontrolují oblečení a obuv dětí. Dále kontrolují, zda děti dodržují osobní hygienu. Koupání 

dětí musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckými schopnostem. 

Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné jako dozor. Koupat se děti smějí nejdříve 

jednu hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení. 

    S režimem dne je nutné děti při zahájení tábora seznámit. Tento dokument by měl být 

viditelně všem vyvěšen. Je velmi důležité předem stanovený denní režim dodržovat. V režimu 

dne nesmíme zapomenout na přestávky na občerstvení (především pitný režim)                        

a nepodceňovat ani přestávky na odpočinek od programu – dopřát dětem i chvilku pocitu 

volnosti. 

3.6 Bezpečnost a hygiena 

     Nejbezpečnější cestou a předcházení všech mimořádných událostí je především prevence, 

tedy odhadnutí možných následků určitého chování. Při činnosti dětských kolektivů je 

předcházení obzvláště důležité, protože možné následky se týkají nejen svěřených dětí,         

ale  ve svém důsledku i vedoucích. 

     Každý organizátor by měl udělat pro bezpečnost maximum, proškolit všechny účastníky 

tábora a vedoucí. Děti by měly být o bezpečnosti poučeny přiměřeně k jejich věku, někdy to 

lze i zábavnou formou. 

     Děti musí na táboře v zájmu své bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dodržovat především 

táborový rád a režim dne. Dále je nutné děti na začátku tábora a poté před každou činností 

upozornit na možná rizika dané aktivity. Zvláště je nutné upozornit na rizika při přesunech   

ve městě, dopravou, dodržování pravidel při hrách, při činnostech s nebezpečnými nástroji 

(sekyra, pila, tavná pistole apod.) 
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3.7 Zkušenosti pedagogů volného času 

     Díky letitým zkušenostem pedagogů volného času z DDM Spirála, kteří mají již více        

než desetiletou zkušenost s pořádáním příměstských táborů, se podařilo sestavit tento přehled 

,,vychytávek´´ pro organizátory dětských příměstských táborů: 

o pokud si budu myslet, že čas odjezdu vlaku nemohu zapomenout, určitě 

si později nevzpomenu 

o budu-li přesvědčen, že datum narozenin Pepíčka Vopršálka mi je 

samozřejmý, určitě na tento den zapomenu 

o jestliže budu spoléhat na to, že naši skupinu v žádném hradu 

neodmítnou, v den naší návštěvy bude určitě zavřeno 

o nespoléhejte, že si vše pamatujete 

o radši několikrát zkontrolujte přípravu 

o zajistěte v dostatečné míře materiál 

o seznamte srozumitelně se všemi pravidly 

o zjistěte si všechna dopravní spojení předem 

o zjistěte si předpověď počasí 

o zkontrolovat vždy sportovní prvky  

Vždyť: ,,Připravenému štěstí přeje.“ 
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Závěr 

   Jak je z této práce patrno, tábor je širokým pojmem týkajícím se nejen dětí, organizátorů       

a vedoucích. Tábor je velmi častou činností dětí o prázdninách, a proto je nutné se tomuto 

tématu věnovat. Snad bude tato bakalářská práce alespoň malým pomocníkem organizátorům 

(především začínajícím) příměstských táborů. Snahou bylo skloubit poznatky z různých 

teoretických zdrojů a poznatky z praxe a vytvořit tak ucelenou práci.  

    V práci jsou uvedeny především teoretické, ale i praktické poznatky týkající se legislativy a 

přípravy příměstského tábora. Vyzdvižena je oblast legislativy a to proto, aby byly ochráněny 

po stránce právní jak účastníci tábora, tak jeho pořadatelé. V práci jsou uvedeny konkrétní 

příklady a doporučení (v přílohách pak i jednotlivé formuláře), které by měly přípravu tábora 

po této stránce jeho organizátorům usnadnit. Organizátoři by se pak mohli více soustředit na 

náplň tábora, výběr jednotlivých činností, her apod. 

    Z úvodního přehledu o dnešních trendech v oblasti dětských táborů a především zkušeností 

pedagogů volného času v zařízení, ve kterém pracuji, lze alespoň částečně vyvodit východiska 

pro budoucnost. Nabídka dětských táborů se s největší pravděpodobností bude stále více 

diferencovat vzhledem k cílovým skupinám dětí a mládeže, které se liší věkem, zájmy, 

stupněm nadání, ale i sociálním statutem či zdravotními předpoklady. I nadále zřejmě poroste 

okruh potencionálních organizátorů dětských táborů. Již dnes to nejsou pouze organizace 

primárně za tímto účelem zřízené (viz kapitola 2.1 Historie dětských táborů), ale i 

organizátoři dávno překročili okruh resortu a pořádání dětských táborů nabízí i organizace z 

oblasti kultury, sociálních věcí, zdravotní péče, péče o životní prostředí, dobrovolnické 

organizace a především z komerční sféry. 

   Současné typy táborů nabízejí škálu nejrozmanitějších zaměření, takže vybrat si může 

každý. Společný pobyt s jinými účastníky tak může vést ke zdravému rozvoji osobnosti           

a nejen vyplnit prázdninové dny. 
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Příloha č. 1 

PROGRAM PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 

Léto nejen s keškami 

Pondělí  

Program Pomůcky 

8,00 – 9,00 příchod účastníků, kontrola všech povinných 

náležitostí - dokumenty   

 

přihlášky, bezinfekčnost, 

upozornění zákonných 

zástupců, lékař, táborový 

řád 

9,00 – 9,30 přivítání, představení vedoucích, seznámení 

s programem, co očekávají – anketa   

 

lepíky, slabý fix, papíry, 

sešity, tužky, obálky, 

flipchart, silný fix 

9,30 – 10,30 – představení hry geocaching a kačera Ottik5 – 

rozhovor, dotazy, upozornění na záludnosti a přednosti, 

doporučení 

 

navigace 

10,30 – 11,00 - představení dětí (jednotlivci – dostanou lepíky  

se jménem, nosí první den viditelně), hry seznamovací 

Molekuly 1: pohyb ve vymezeném prostoru (hřiště), tvořit 

skupinky se stejnými znaky: stejně dlouhý rukáv u trička, barva 

očí, boty na tkaničky nebo suchý zip, barva vlasů, brýle, čepice 

         Molekuly 2: pohybovat se ve vymezeném prostoru, tvořit 

skupiny o třech, pěti, sedmi atp. dětech 

         Má rád: každý v kruhu řekne, které jídlo má rád, pak 

vedoucí ukáže na dvojice – musí říci, co má rád ten druhý 

         Líbí se mi film, nebo kniha: každý v kruhu řekne název 

filmu, nebo knihy, pak se odstraní lístečky se jmény, vedoucí 

 



 

 

 

 

ukáže na dvojici – říci jméno druhé a název jeho oblíbeného 

filmu 

 

11,00 – 11,15  pravidla- společné vymýšlení pravidel – sepsat 

na papír a všichni se podepíší, bezpečnost, podmínky (co 

denně s sebou, nápoje, jídlo atd.), odchod na toaletu, mytí rukou, 

program; upozornění: je-li zde někdo, kdo tu nechce být, má tyto 

možnosti (děti samy by měly vyslovit): odhlásit se; zůstat           

a zapojit se do programu; zůstat, nezapojit se do programu          

a svým chováním otrávit ostatní; zůstat, nezapojit se do 

programu, sedět, sledovat a čekat, až si odpoledne přijdou 

rodiče; zůstat a přispět svými znalostmi ke zpestření programu  

 

 

11,15 – 11,30 - výsledky ankety, kterou poslali rodiče – 

zjišťovali jsme znalosti dětí o geocachingu – rozdělení do skupin 

– skupina, která ví, bude ostatním pomáhat 

 

11,30 – 12,00 – práce ve skupinách- seřadit činnosti                 

pro skutečné hledání – skupina, která ví, bude radit a vysvětlovat 

v případě chyb 

lístky s činnostmi 

geocachingu – 3 sady; 

krabičky různých 

velikostí; na lístcích 

slova: listing, nick, keš, 

skrýš, CWG, listbook, 

ciferace, mikro, small, 

regular, large, tradiční, 

mystery, multi, virtual, 

event, 3D cache, mudla, 

geodálnice, zalogovat,  

12,00 – 13,00 oběd, odpočinek  



 

 

 

 

13,00 – 14,00 hry na luštění a hledání: 

Hra: Vylušti  děti dostanou text rozstříhaný na proužky, musí 

vyluštit – větu přečíst všichni najednou 

Nejdříve projít zahradu a upozornit na možnosti 

 

 

 

 

 

 

Najdi podle indicie: děti do 4 skupin, zvolí mluvčího – ten 

vylosuje lístek s indicií – skupina musí najít místo a tam ukrytou 

žlutou krabičku, splnit úkol 

1. indicie: Ozdoba králů (keramická koruna u paty vrby 

vedle kolotoče), úkol: doneste listy ze dvou různých 

stromů a pojmenujte 

2. indicie: Aby se míč zachytil (síť na hřišti), úkol: stejný 

3. indicie: Jedu tam a zpět (lanovka): úkol: stejný               

4. indicie: Proč se netřídí? (kontejner na odpadky), úkol: 

stejný 

 

Vylušti sudoku – vysvětlit princip luštění, pojem „ciferace“ – 

vyzkoušet na datu narození. Úkol:  „Vyluštěte, proveďte ciferaci 

čísel v rámečcích. Číslo, které vyjde, označuje pořadí sloupku 

plotu od hlavního vchodu vlevo. V jeho blízkosti je ukryta 

krabička a v ní samolepky. Jako důkaz přineste každý jednu 

samolepku.“ 

 

 

Text rozstříhaný na 

podélné proužky (4 sady) 

„Při hledání pokladů se 

často musí vyluštit šifra, 

nebo najít odpověď 

v knize, či využít tetu wiki 

či strýčka gogole!!.“   

 

Žluté krabičky, uvnitř 

lístky s úkoly „Doneste 

dva listy z různých stromů 

a pojmenujte“;  lístky s 

indiciemi – viz vedle 

 

 

 

 

 

 

- 22 x tréninkové sudoku 

4 x sudoku se stejnými 

čísly a pro každou 

skupinu jiná vyznačená 

čísla; 4x vytištěný úkol – 

viz vedle; papír, tužky; 1 

mikro pouzdro, 1 small 

pouzdro, 22 samolepek 



 

 

 

 

malých 

14,00 – 15,00 podoba multi keše 

Děti dostanou úkoly, které se objevují v keších – cíl: obejít 

všechna stanoviště (stage), zjištěné údaje si zapsat a dojít do cíle 

Výchozí míst: černá tabule u vchodu do zahrady, úkol 1:          

na černé tabuli je umístěna cedule; počet písmen kratšího slova 

na D = pořadí sloupku vlevo, kde najdeš (mikro) úkol 2: jdi       

na hřiště; vidíš-li jeden basketbalový koš, jdi k rohu budovy        

a hledej další krabičku (small); vidíš-li dva koše, jdi do altánu     

 



 

 

 

 

a hledej další krabičku ; úkol 3: na rohu budovy jsou dvě 

tabulky s čísly; proveď ciferaci čísel na červené tabulce = tolik 

stébel trávy natrhej a vrať se.  

 

15,00 – 15,15 přestávka 

15,15 – 15,30 vyznej se v terminologii geocachingu – děti budou 

losovat a nahlas vysvětlovat, co slovo znamená, event.  ukázat 

velikost krabičky 

 

 

Lístky s terminologií 

 

15,30 – 16,30 – drobné pohybové hry – viz Hrajeme si jako 

kdysi… 

16,30 – 17,00 – zhodnocení (negativa – proč a co jinak, 

pozitiva), program na další den 

 

 

 

 Úterý  

9,00 – 9,10 – přivítání, co doma vyprávěli  

9,10 – 11,15 – soutěž družstev 

Soutěže: 

1. Přečíst příběh, děti poslouchají, pak 

písemně odpovídají na otázky – max. 

počet bodů = počet všech správných 

odpovědí 10 

2. Vylušti: Ne nidů lež i tévyh rát, a lezú 

čas nitse. 5 

3. Hra s kartami a čísly (na hřišti) – 

Plachta s čísly, názvy úkolů a bodová dotace 

a mřížkou na body; text příběhu 

s vyznačenými slovy; papíry, tužky, fixy; 

šifra, karty s čísly – 3 sady dle barev, 

barevné odstřižky, brčka, lentilky, skitles, 

magnety, špachtle, proužky papíru, lístky 

s indiciemi – viz vedle, kuželky, sítky 

s několika písmeny 



 

 

 

 

rozházet karty, sbírat (lichá, sudá, 

násobky) – dle času (3 – 2 – 1 bod) – 

dle družstev zaznamenávat               

na pomocný papír 

4. Lentilky – přesunout bonbóny          

do misky – nesmí na ně sahat, pomoci 

jen jednou rukou; vedle dát různé 

pomůcky, které mohou využít 

(princip – brčekem nasát bonbon, 

přenést, pustit do misky) – kdo 

nejdříve přemístí -  10 – 5 – 2 

5. Napsat větu, jejíž slova budou 

postupně začínat na písmena             

ve slově: PRAHA, pak na vylosované 

písmeno ano = 8, zčásti % 4, ne = 0 

6. kuželky – každý člen družstva má 

jeden hod, shozené kuželky se sčítají 

počet shozených kuželek za celé 

družstvo = počet bodů 

7. Přines barevné lístky: na třech 

místech (lanovka, hřiště, kuželky) 

budou rozmístěny barevné lístky – 

z každého družstva vystartuje jeden – 

musí oběhnout a přinést tři lístky 

svojí barvy, po doběhnutí na start 

tleskne do dlaně dalšího hráče – až 

doběhnou všichni – vítěz = 10, 7, 4 

Přestávka mezi hrami 

11,15 – 12,00  - vyhodnocení, pocity, šifry     

a hry, které děti znají 

 

12,00 – 12,45 – oběd, přestávka  

12,45 – 13,00 – seznámení s GPS, navigace 



 

 

 

 

nastavování souřadnic,  

13,00 – 16,00 – multi keš – Ďáblický háj Papíry, tužky 

16,00 – 17,00 – zhodnocení, negativa, 

pozitiva atd., program na další den 

 

 

Středa   

9,00 – 9,20 –  kontrola účasti, pár 

nenáročných her na 3 týmy: energizmy          

a icebreaky (Mrkaná, král vysílá vojsko, 

guma, švihadla, lano) 

 

 

9,20 – 10,30 – odjezd do lesoparku 

Po týmech rozdány testy na cestu metrem 

s tématy geokešinku 

 

Tužky, papíry, 3 x GPS pro zástupce týmů 

 

Šárka koupaliště 25 x 60,-    1 500,- 

Doprava 22 x 13,- x 2             572,- 

              3 x 26,- x 2              156,- 

 

10,30 – 12,30  -  hledání kešek, procházka 

divokou Šárkou, 3 různé kešky pro každý 

tým se stejnou obtížností, kdo první přijde 

k bazénu vyhrává 

Pro každý tým listing s vybranými keškami, 

vždy jeden vedoucí s jedním týmem, sraz u 

koupaliště šárka 

12,30 – 13,30 – oběd, přestávka  

13,30– 15,30 –  koupání, hry v bazénu        

po týmech – lovení předmětů, na čas, štafeta 

atd.  

Stopky, předměty, lana, balony 



 

 

 

 

15,30 – 17,00 – vyhodnocení soutěží, návrat 

do DDM Přemyšlenská, po cestě drobné 

úkoly na pozornost účastníků 

 

 

Čtvrtek   

Program Pomůcky 

9,00 – 9,30 přivítání, hopsadla, skákadla, trampolíny, balóny  

 

Hopsadla, skákadla, 

trampolíny, balóny, míče 

(basket, volejbal) 

9,30 – 10,00 – toaleta a odjezd do lanového centra Proud Lanové centrum Proud – 

25 x 150,-   3 750,-  

Doprava    

22 x 9,- x 2  396,- 

 3 x 18,- x 2 108,- 

10,00 – 13,00 – Lanové centrum pod vedení zkušených 

instruktorů 

 

 

13,00 – 13,30  oběd   

 

  

13,30 – 15,30  hledání kešek v okolí   

 

3 x GPS a souřadnice a 

listing vybraných keší, 

razítko spirála teamu, 

drobnosti na výměnu 

15,30– 16,00 – návrat do DDM Přemyšlenská  

16,00 – 17,00 zhodnocení dne líbilo/nelíbilo, pohybové              

a sportovní hry – hututu, vybíjená, basketbal, florbal 

 



 

 

 

 

Pátek   

Program Pomůcky 

9,00 – 9,15 přivítání, toaleta 

 

 

9,15 – 11,00 – odjezd do Vojenského muzea  Muzeum Krhanice  

22 x 31,- x 2     1 364,-  

  3 x 62,- x 2        372,- 

 22 x 9,- x 2         396,- 

   3 x 26,- x 2       156,- 

 

11,00 – 14,00 – 2 km procházka z Krhanic do Lešan, společná 

prohlídka Muzea s interaktivními programy (naváděcí 

mechanismus protiletadlových střel, najít nejtěžší tank, pěšáci 

uvnitř bojiště) 

 

Itinerář s úkoly 

14,00 – 14,30 oběd   

 

  

14,30 – 15,00 hledání pokladu v areálu, zakončení                        

a vyhodnocení soutěží 

 

 

15,00– 16,30 – návrat do DDM Přemyšlenská  

16,30 – 17,00 poděkování všem zúčastněným, rozloučení se 

v klubu na Desce 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2:  Věkové zvláštnosti dětí 

Věkové zvláštnosti u dětí 

 Každý člověk je osobnost. Tu můžeme rozdělit na složku tělesnou, duševní a sociální. Některé složky osobnosti podléhají různým 

vlivům více, jiné jen málo. Ale všechny části jsou proměnné v čase. 

 To, čím se mezi sebou vzájemně lišíme, nazýváme individuální zvláštnosti. Rozdíly mají zdroje biologické (dědičnost, fyzický 

vzhled, kondice, zdravotní stav, pohlaví apod.), psychické (temperament, duševní schopnosti, nadání apod.) a sociálně podmíněné 

(zkušenosti, výchova, vzdělání, hodnoty apod.) Věkové zvláštnosti jsou převážně výrazné v dětství.. 

  Tělesný vývoj:  Psychika:  Sociální vývoj  

mladší školní věk 

(6-9 let)  

 první tvarová proměna - 

protažení končetin, končí 

buclatost malých dětí, 

trup plošší, poměr hlavy 

k tělu se zmenšuje 

 nárůst svalové tkáně - 

potřeba pohybu, 

dokazování obratnosti, 

rychlosti 

 prudší rozvoj nervové 

soustavy (unavitelnost, 

kolísavá pozornost)  

 okosťování zápěstí - 

zpřesnění jemné 

motoriky (psaní, 

nůžky...) výměna zubů 

 menší rozdíly mezi 

chlapci a děvčaty 

 myšlení vztaženo ke 

konkrétním jevům, logickým 

operacím (třídění, počítání, 

hledání vztahů, porovnávání 

kvality 

 začíná chápání pojmů času a 

prostoru 

 hledání příčin jevů 

 kratší pozornost (bezděčná, 

krátkodobá - max.15 minut)  

 paměť mechanická 

 rozšíření slovní zásoby 

 zlepšuje se sebeovládání a 

samostatnost 

 zásadní role rodiny, ale 

už i paní učitelky 

 kamarádi spíš podle 

bydliště, lavice apod.  

 extroverze - snadno se 

druží, hovornost 

 proměnlivost citů 

 soutěživost 

 filmy, televizi často 

považují za skutečnost 

 mravní vědomí založení 

na vyhlídce odměny a 

trestu, ne přesvědčení 

střední školní věk 

(10-12 let)  

 rovnoměrný růst - 

zpomalený oproti před i 

po 

 zvyšování výkonnosti 

všech orgánů a svalové 

koordinace 

 obratnost a pohyblivost 

má velkou společenskou 

hodnotu 

 na konci dívky začínají 

předrůstat chlapce 

 realista 

 postupný přechod k 

abstraktnímu myšlení 

 logická paměť víc než 

mechanická 

 větší záměrná pozornost (20 

minut)  

 optimismus, smysl pro humor 

 maximální extraverze 

 stabilní kamarádství 

 vzniká struktura 

kolektivu 

 oddálení skupiny 

různého pohlaví - 

uvědomování mužské a 

ženské role 

 potřeba identifikovat se 

se svou skupinou 

starší školní věk 

(13-15 let) 

nejdramatičtější - 

urychlení, komplexní 

proměna všech 

 bouřlivý, druhá tvarová 

proměna (výška i 

hmotnost, končetiny, 

neohrabanost ...) 

 labilita emocí, změny nálad, 

impulsivita 

 nestálost a nepředvídatelnost 

reakcí 

 význam vrstevnické 

skupiny 

 přijímání autorit, ne 

automaticky (imponují-



 

 

 

 

složek  primární pohlavní znaky 

(menstruace, poluce)  

 sekundární pohlavní 

znaky (dívky: poprsí, 

pánev, tuková tkáň, 

ochlupení) (hoši: ramena, 

hlas, akné, ochlupení)  

 zhoršení nervosvalové 

koordinace, růst 

výkonnosti, ale snadná 

unavitelnost 

 více introverze (zájem o sebe, 

nebezpečí vztahovačnosti), 

zranitelnost 

 sexuální zvídavost - ještě spíš 

teoretická 

 formální - abstraktní myšlení 

- hypotetické uvažování - 

logické operace bez pomoci 

konkrétních představ 

 chápání abstraktních pojmů a 

uvažování o nich 

 kritičnost v přístupu k 

okolnímu světu 

 hledání a vytváření vlastní 

identity 

li)  

 postupně rozpad 

"jednopohlavních 

skupin" - navazování 

vztahů 

 proměna citové vazby k 

rodině - snaha lišit se - 

vzdor 

 kritický postoj (snaha o 

symetrii ve vzájemné 

komunikaci)  

adolescence (15-20 

let)  

 tělesný vývoj se 

stabilizuje 

 fyzická odolnost a 

výkonnost se zvyšují 

 snažme se předejít 

zbytečné únavě 

 psychický vývoj se stabilizuje 

 intelektuální potenciál 

dosahuje svého vrcholu, není 

dosud doplněn o životní 

zkušenost 

 zlepšuje se sebeovládání 

 sebepojetí a sebehodnocení se 

stále proměňuje 

 zvýšeně kritičtí, zejména k 

autoritám 

 s dospělými chtějí jednat na 

stejné úrovni, rovnoprávně 

 potřebují pocit jistoty a 

bezpečí 

 dokáží už přijmout 

odpovědnost (buďme však 

ochotni pomáhat a poradit, 

nezapomínejte úkoly však 

kontrolovat a poskytovat jak 

negativní, tak i pozitivní - 

zpětnou vazbu) 

 sociální vývoj 

 objevuje se 

experimentování v 

různých oblastech života 

(zájmy, sporty, 

partnerské vztahy a 

podobně) 

 dospívající touží po 

originalitě a intenzivních 

emočních prožitcích 

 do popředí se dostávají 

partnerské vztahy na 

úkor rodinných 

 snaha vyrovnat se 

dospělým (snaha o 

bohatý noční život) 

 pro dopívající mládež 

stanovte předem jasná 

pravidla fungování, 

předejdeme potížím a 

konfliktům 

 

(Převzato z Institutu dětí a mládeže MŠMT) 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3: Plakát příměstského tábora 

 

 



 

 

 

 

Příloha č.4: Rozpočet tábora 

Rozpočet: Příjmy:  

25 dětí x 1 500 Kč = 37 500 Kč 

Grant 50Kč x 5dní x 25 dětí = 6 250 Kč 

celkem                                43 750 Kč 

 

Výdaje:  

Grant: 

OON 2 x (600 x 5) =               6 000 Kč 

Materiál                                    250 Kč 

Z příjmů od dětí: 

Obědy 28 x 100 x 5 =           14 000 Kč  

Cestovní příkaz                          445 Kč 

(jízdné 10x32 + stravné 5x25) 

Materiál,odměny,program      23 055 Kč                        

Celkem                                43 750 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 5: Organizační zabezpečení akce 

Název akce/oddělení:  

Číslo akce bez grantu:  

Číslo akce s grantem:  

Hlavní organizátor:  

Spolupráce:  

Termín:  

Čas:  

Místo:  

Cílová skupina/cíl akce:  

Anotace na web:  

Personální zajištění: 

(v případě tábora: hlavní ved., 

zdravotník, odd. ved., atd.) 

 

Harmonogram přípravy  

(v případě tábora vč. termínu 

schůzky rodičů):  

 

Program (u táborů rámcový):  

Úkoly: -  

Technické zabezpečení:  

Rozpočet:  

Cena na osobu:  

Poznámky  

OZ zpracoval/a /dne  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 6:  Přihláška 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 7:  Upozornění zákonných zástupců, bezinfekčnost 

                                         Upozornění zákonných zástupců 

jméno dítěte ………………………………………………………………………………………….. 

narozené dne………………………………………………………………………………………….. 

 Dítě plave: dobře – obstojně – udrží se na vodě - neplave *) 

Upozorňuji na: 

alergii:………………………………………………………………………………………..… 

zdravotní problémy: …………………………………………………………………………… 

jiné zvláštnosti (např. náměsíčnost, pomočování …..)  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

léky (název léku, na co a dávkování): 

 

1. ……………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………….. 

 

4. ……………………………………………………… 

 

Datum  …………………………         Podpis zák. zást.: ………………………. 

*) nehodící se škrtněte 

Odevzdejte při nástupu 

 

 

 

 

1.1.1 Zde nalepte kopii průkazu  

zdravotní pojišťovny 



 

 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců 

 

Prohlašuji, že můj syn (moje 

dcera)………………….…………………………………………………….narozen/a dne 

………………………………….. v poslední době nepřišel(šla) do styku se žádným 

infekčním onemocněním a že mu (jí) nebylo nařízeno karanténní opatření, 

zvýšený zdravotnický nebo lékařský dohled. 

Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly 

z nepravdivých údajů tohoto prohlášení nebo při vzniku zdravotního ohrožení dětského 

kolektivu. 

 

V případě onemocnění dítěte zajistím v nejkratší možné době jeho 

odvoz z tábora. 

 

 

Datum odjezdu: ………………………              Podpis zákonného zástupce: ………………………………                                                           

 

 

Příloha č.8:  Pokyny pro účastníky 

POKYNY pro účastníky tábora  

Personální zajištění  

Kontakt na hlavního 

vedoucího 

 

Určeno  

Adresa konání tábora  

Cena  

V ceně je zahrnuto  



 

 

 

 

Stravování  

V ceně není zahrnuto  

Příchod  

Odchod  

Kapesné  

Základní vybavení  

Program   

Doporučení  

    Dokumentace k 

odevzdání 

Do xx. června odevzdat: 

1. Podepsanou přihlášku dítěte na tábor 

2. Upozornění zákonných zástupců s nalepenou kopií kartičky zdravotní 

pojišťovny dítěte 

První den tábora: 

1. Podepsanou bezinfekčnost s datem prvního dne tábora 

Upozornění Při  zásadním porušení táborového řádu budou zákonní zástupci vyzváni k odvezení 

dítěte z tábora na vlastní náklady.  

Stornopoplatky K 30. dni před odjezdem       40% 

20 dní před odjezdem            70% 

10 dní před odjezdem          100% 

Při zajištění náhradníka se stornopoplatky nehradí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 9:  Hodnocení akce 

Záznam z hodnocení akce 

 

Název akce  

Termín  

Hlavní organizátor  

Personální zajištění  

Počet účastníků: děti 

– žáci – studenti – 

ostatní (celkem )*  

 

Stručné zhodnocení  

Zvláště se podařilo  

Nedostatky  

Návrhy na opatření  

Vyúčtování  

Datum: Zpracoval:  

 

 


