
Jak je zajištěno ubytování?  

Účastníci jsou ubytováni ve čtyřlůžkových chatkách a nejmladší na čtyřlůžkových pokojích na ubytovně. Při ubytování zohledňujeme 
požadavky dětí a rodičů na ubytování s kamarády. Musíme je však ubytovat odděleně podle pohlaví a odděleně mají-li velký věkový 
odstup, s ohledem na jejich další spolubydlící. Nebudou však nikdy ubytováni daleko od sebe a mohou se navštěvovat. Děti do 18 
let jsou ubytováni vždy odděleně od dospělých.  

Na chatkách a pokojích jsou patrová lůžka, na kterých jsou uloženy pouze děti starší 7 let. Horní lůžka mají zábrany proti pádu a 
jsou vybavena nepropustnou podložkou. Neubytováváme na nich ani děti s poruchou spánku, pokud jsme o ni v přihlášce 
informováni. Lůžka jsou vybavena matracemi, dekami a polštáři. Při ubytování převezme každý účastník čisté prostěradlo, povlak 
na polštář a deku. Při znečištění se vždy vymění za čisté.  Nebráníme však nikomu, aby si přivezl vlastní oblíbený polštářek anebo 
spacák. Chatky a pokoje jsou samozřejmě před nástupem dětí uklizeny a dezinfikovány. Každý den pak probíhá úklid tábořiště, na 
kterém se mimo kuchyně a toalet podílejí i děti. Především chatky si každý uklízí sám a za jejich úklid je hodnocen. Jsou-li 
znečištěny biologickým materiálem zajišťuje výměnu lůžkovin, matrace a úklid chatky zdravotník. Ostatní společné prostory uklízí 
služební oddíl.  

Jak je zajištěna strava?  

Na našem táboře se vedoucí ani děti zpravidla nepodílí na přípravě potravy. Pouze ve výjimečném případě se děti nebo vedoucí 
mohou podílet na přípravných nebo pomocných pracích.  V profesionálně vybavené kuchyni nám vaří profesionální kuchař nebo 
kuchařka. Kuchyň i jídelna a jejich vybavení splňují všechna epidemiologická nařízení. Kuchaři a pomocný personál splňuje 
všechny podmínky pro činnost osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné.  

Strava je zajištěna 5x denně, a to od první večeře v den příjezdu až do poslední snídaně v den odjezdu. Strava se skládá ze 
snídaně s teplým nápojem, dopolední přesnídávky, teplého oběda včetně polévky, odpolední svačiny a teplé večeře, (nepodává-li 
se přesnídávka tak i z druhé večeře). Porce jsou dostatečně velké, ale v případě pocitu hladu si mohou děti přidat. Jsou 
samozřejmě zohledněny všechny v přihlášce uvedené požadavky na dietu a všechny potravinové alergie. I v případě včasného 
nahlášení odporu konzumace některé stravy jsme schopni věc vyřešit a zabránit hladovění. Na výlet jsou děti vybaveny balíčky se 
stravou. Jídelníček je schválen zdravotníkem zotavovací akce, tak, aby byl pestrý, vyvážený, energeticky vydatný a zároveň dětem i 
chutnal. Děti konzumují stravu výhradně v jídelně. Skladování a konzumace stravy na pokojích a chatkách je zakázána. Vyjma 
svačiny v den příjezdu, která musí být zkonzumována do první večerky. Pokud je jakákoli strava nalezena u dětí na chatkách a 
pokojích je ihned zlikvidována. Netýká se to pití v originálních obalech, sladkostí a pochutin bez čokolády v obalech, 
nepodléhajících zkáze, ať dovezených, doručených poštou, či zakoupených v kantýně nebo na výletě, v rozumném množství.  

Pitný režim je zajištěn celodenně, kdy je nepřetržitý přístup k čaji (při chladném počasí teplému) anebo k ovocné šťávě. Během dne 
je jak při stravě, tak při přestávkách v táborovém programu určen čas pro pitný režim v závislosti na počasí. Zdravotník s ohledem 
na počasí může pitný režim upravit.  

Děti mohou zakoupit v táborové kantýně omezený počet nápojů a pochutin, a to pouze během poledního osobního volna a v počtu 
nejvýše tří položek. K tomuto nákupu jim bude vydána na počátku poledního klidu část kapesného, a to každý den maximálně 100,- 
Kč. Zakoupené rozbalené pochutiny podléhající zkáze musí pak do večerky zkonzumovat.  

Prosím nebalte dětem vyjma svačiny na cestu „takzvaně do zásoby“, žádné řízky, uzeniny, mléčné výrobky, čokolády a jiné 
potraviny podléhající zkáze, v chatkách nejsou ledničky a po třech dnech uskladnění v horku, v chatkách a v kufrech, byste je jistě 
sami nejedli. Přesto se každý rok najdou rodiče, kteří řízek dítěti zabalí, a my ho pak zelený vyhazujeme.  

Jak je zajištěna hygiena? 

Tábořiště zcela vyhovuje hygienickým předpisům v souladu s vyhláškou č. 106/2001 Sb. Tábořiště je zásobeno pitnou vodou 
z vlastní studny, které dle aktuálních rozborů vody od hygienické stanici odpovídá hygienickým požadavkům. Pitná voda se užívá 
k vaření, pití, mytí nádobí, úklidu kuchyně a jídelny, ale i k čištění zubů, osobní hygieně, sprchování, a to všech zaměstnanců i 
účastníků a je k dispozici pro ošetřovnu a na zdravotních izolacích. Ke sprchování a hygieně je k dispozici i teplá voda. Vyžaduje-li 
to epidemiologická situace, je po areálu tábora, v jídelně a u toalet rozmístěno dostatečné  

Každé ráno, večer a před každým jídlem děti pravidelně navštěvují umývárnu. Minimálně dvakrát v týdnu musí večer navštívit 
sprchy, ale mohou i každý den. A je jim k dispozici nemalý počet splachovacích toalet. V případě zmoknutí anebo jiného namočení 
oblečení a obuvi, je v areálu k dispozici sušárna, kde odpovědný vedoucí nechá věci usušit. Dítě se po tu dobu převlékne a přezuje 
do náhradního oblečení, tedy pokud rodiče dodrželi doporučený seznam věcí a oblečení v daném počtu mu zabalili. 

Jak je zajištěn zdravotní dohled?  

Po celou dobu tábora bude nepřetržitě přítomen kvalifikovaný zdravotník. V kteroukoli dobu mají děti možnost navštívit ošetřovnu a 
zdravotníka. Zdravotník osobně dohlíží i na sportovní aktivity, koupání, zážitkové akce, mise a výlety. Zdravotnický tým doplňují 
další čtyři odborně erudovaní zdravotníci s praxí. Každý z oddílových vedoucích je poté proškolen v poskytování první pomoci. Přeci 
jen jsme záchranářský tábor. Každé ráno probíhá kontrola zdravotního stavu všech účastníků. Pravidelně před a po snídani, obědě, 
večeři a před spaním jsou některým dětem ordinovány předepsané léky dle lékařských zpráv. K dispozici je na tábořišti dostatečný 
počet lůžek zdravotnické izolace na pokojích vybavených umyvadlem, sprchou a vlastní toaletou, pro zkrácení dlouhého času při 
nemoci i televizí, knihami a hrami. Zde je zajištěn dohled zdravotníka, a to i přes noc. Zdravotníci jsou schopni ošetřit na ošetřovně 
lehká zranění a postarají se i o běžné nemoci dětí. O zdravotním stavu dítěte a způsobu léčby či ošetření případně o prodělané 
infekci hlavní vedoucí rodiče vždy informuje.  
V případě závažnějšího úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu jsou zdravotníci více jak fundovaní k poskytnutí první pomoci a poté 
prostřednictvím záchranářů nebo vlastními prostředky zajistí ošetření dítěte u lékaře, a to buď v nemocnici anebo v nasmlouvané 
ordinaci lékaře pro děti a dorost. O závažných zdravotních stavech jste vyrozuměni hlavním vedoucím bezprostředně. Pokud 
nebudete kontaktní, tak je náš zdravotník nebo hlavní vedoucí, vámi v prohlášení, určen k dání souhlasu s poskytováním 



zdravotních služeb nebo s hospitalizací nezletilého dle § 34 a § 35 zákona o zdravotních službách č.327/2011 Sb. a dále je 
zmocněn,  aby mu byla umožněna, je-li to potřebné, nepřetržitá přítomnost u nezletilého dle § 28/3 e) 1) téhož zákona a aby mu byl 
umožněn pobyt ve zdravotnickém zařízení společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem dle § 47/1 b) zákona o zdravotních 
službách a to vše v zastoupení rodičů do doby než se je podaří vyrozumět a případně než si ve věci sami přijedou na práva svého 
dítěte jako pacienta v nemocnici dohlédnout. Pokud bude po ošetření nebo krátké hospitalizaci dítě ze zdravotnického zařízení 
propuštěno, jsou vámi zdravotník a hlavní vedoucí zplnomocnění k převzetí dítěte do své péče, kdy budou o pacienta osobně 
pečovat v areálu marodky na tábořišti a jsou oprávněni si převzít od poskytovatele zdravotních služeb i informace, které jsou 
nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu zdraví nezletilého dle § 31/6 zákona o zdravotních službách č.327/2011 Sb. kdy je 
zdravotní personál, podle § 51 odst. 2 písm. b) zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v případě poskytování informacích dle 
ustanovení § 31 zákona o zdravotních službách, o zdravotním stavu dítěte zproštěn mlčenlivosti a umožní nahlížení do zdravotní 
dokumentace dítěte, pověřenému zdravotníkovi a hlavnímu vedoucímu zotavovací akce po dobu konání zotavovací akce, kdy tyto 
osoby o dítě po tuto dobu pečují. U nadstandardních nákladů na ošetření, léčbu, poplatky za ošetření a nákladů na nákup léků nad 
rozsah vybavení lékárničky dle přílohy č. 4 vyhlášky 106/2001 Sb., zpravidla předepsanými lékařem během ošetření, požadujeme 
úhradu po Vás rodičích, a to při převzetí dítěte. Pokud se dítě nezotaví do 3 dnů, jsou rodiče požádáni o převzetí dítěte do domácí 
péče, kdy je požadováno, aby převoz zajistili do 24 hodin od vyrozumění hlavním vedoucím. Rodiče o převzetí do domácí péče 
mohou požádat kdykoli. Každá situace však vyžaduje individuální a lidský přístup, a proto ji i individuálně řešíme. Naší prioritou je 
však jakýmkoli zraněním a onemocnění předcházet. 

Jak je zajištěna bezpečnost? 

Bezpečnost tábora zajišťuje hlavní vedoucí, vedoucí dne, služební a strážní oddíl. Téměř po celou dobu tábora střeží strážní oddíl 
na vstupní bráně a pravidelnými obchůzkami kontroluje tábořiště, kdy je tato hlídka pod dohledem svého oddílového vedoucího. 
Služební oddíl pak na tábořišti zajišťuje úklid, chod a bezpečnost areálu, a to také pod dohledem svého oddílového vedoucího. 
Hlídka je zajištěna i přes noc. Po celou dobu tábora jsou členové strážního a služebního oddílu informováni o místu výskytu 
hlavního vedoucího, který zjištěná ohrožení řeší. Požární a provozní bezpečnost zajišťuje zástupce hlavního vedoucího. Všichni 
vedoucí a praktikanti jsou proškoleni z BOZP, z první pomoci, protipožární ochrany a z postupu evakuace. Rovněž jsou proškoleni o 
pedagogické činnosti a s ní spojených rizikových faktorech. Děti první den tábora jsou seznámeni s táborovým, provozním a 
ubytovacím řádem, s evakuačním plánem, s režimem dne, s hranicemi tábora, s hranicemi herního prostoru, s umístění ošetřovny, 
marodky, hasicích přístrojů a s místy ubytování vedoucích, zdravotníka a hlavního vedoucího, o umístění  klubovny vedoucích, 
jídelny, umývárny, sprch, toalet, sušárny, dále jsou seznámeni s místem evakuačního shromaždiště a poučeni o bezpečném 
chování při pobytu v přírodě, sportu, táborových aktivitách a během noční doby. Všechny spotřebiče, elektroinstalace, hromosvody, 
spalinové cesty a hasicí přístroje jsou ve stavu odpovídajícím normám a předpisům a mají platné revize.  

Jaké jsou povolené návštěvy nebo jiný kontakt s dítětem? 

Na tábořišti platí zákaz vstupu návštěv, rodičů a jiných cizích osob, kdy z hygienických důvodů není možné umožnit vstup jiným 
osobám než účastníkům akce do tábořiště pro možné zavlečení nákazy a jejímu možnému šíření v dětském kolektivu. Sice je 
možné v době poledního klidu a osobního volna po domluvě navštívit dítě mimo areál tábořiště, ale nedoporučujeme to. Při jeho 
návratu je nutné opět podepsat prohlášení o jeho bezinfekčnosti, že se během návštěvy dítě nesetkalo s infekční osobou, opět jej 
musí prohlédnout zdravotník a stejně je zde riziko zanesení nákazy. Zvláště u mladších dětí, po setkání s blízkými dochází k 
opakovanému loučení, smutnění, pláči a nezřídka dochází i k vzájemné závisti mezi dětmi, je to pak psychicky náročná událost pro 
dítě samotné i ostatní účastníky. Vzhledem k tomu, že jsme pouze týdenní tábor, tak nemáme určené ani návštěvní dny.  

Mobilní telefony nejsou na táboře doporučeny, děti je nesmí mít během táborového programu při sobě ani na chatkách, aby 
nenarušovaly průběh táborového programu, nelákaly je k trávení času na sociálních sítích, při chatování a telefonování a 
nedocházelo mezi nimi k vyvolávání závisti, krádežím a k pořizování nevhodných fotek, videí a jejich zveřejňování. Telefony je 
nutné uschovat první den tábora, po ukončení přepravy a odeslání posledních zpráv domů u hlavního vedoucího. K vrácení dochází 
před odjezdem z tábořiště. Jejich využití je pak během tábora umožněné individuálně ve výjimečných případech, na místě k tomu 
určeném, v době osobního volna. Navíc jedeme pouze na týden a při námi nabytém programu, nemají děti na žádné velké 
smutnění ani moc času, a pokud si stesk po rodičích nepřipomínají každodenními telefonáty, tak jsou to většinou jen chvilkové 
vzpomínky, se kterými si vedoucí hravě poradí.  

Informace rodičům o průběhu tábora, o zdravotním stavu dítěte a jiné podstatné skutečnosti, sdělí v nutných případech v době 
12:30-13:30 hod. hlavní vedoucí na svém telefonu. Na přání dítěte či rodiče lze zajistit telefonát mezi nimi, prostřednictvím telefonu 
hlavního vedoucího, vždy však s ohledem na psychický stav dítěte a v době nenarušující táborový program. Hlavní vedoucí je dále 
dle našich pravidel povinný oznamovat rodičům případy onemocnění nebo ošetřování zranění dětí. Děje se tak zpravidla k večeru. 
Ovšem v případě jakéhokoli závažnějšího úrazu, zhoršení nemoci nebo jiné mimořádné události je informován rodič ihned. Takže 
se nemusíte bát, že by se dítěti něco stalo a vy jste o tom nevěděli. Telefonát dítěte s rodiči může být iniciován i zdravotníkem či 
vedoucím, vzhledem k ustavičnému nestandartnímu stesku nebo při zdravotních obtížích či pro jiné podstatné okolnosti, kdy by 
rozhovor s rodiči mohl být přínosem.  

Doporučujeme však zaslání pohlednice nebo pozitivního dopisu. Vzhledem k tomu, že náš tábor je pouze týdenní, tak není potřeba 
zasílání balíčků, ale dopis či pohled potěší. Navíc se jedná o tradiční komunikaci, která má své kouzlo a děti se na každém nástupu 
těší na to, zda jim z domova nějaký pozdrav přišel. Někteří bohužel nedostanou za celý tábor ani jeden pohled a jiní dostanou každý 
den několik, a to i od celého příbuzenstva. Určitá míra přiměřenosti by byla ideální a to cca 1–3 pohledy týdně od rodičů nebo 
prarodičů. Dejte ale pozor na doručovací dobu pošty. První dopisy rodiče odesílají většinou už v den odjezdu nebo ihned v pondělí 
a poslední doporučujeme odeslat nejpozději ve čtvrtek ráno.  

Pokud dostanou děti s sebou pohledy nebo obálky s dopisním papírem, tak mohou domu také napsat, ale těm mladším raději 
předepište adresy a nalepte známky. Jinak poštovní schránku máme přímo před tábořištěm.  

Dalším zdrojem informací je pak zveřejňování zpráv z tábořiště, fotografií a krátkých videí, na facebookových stránkách týmu 
vedoucích „LDT Přežití apokalypsy“ a na facebookových stránkách pořadatele „Kroužky nad Moníncem“ v sekci události, pod 
diskuzí patřící k našemu táboru. Snažíme se, aby zprávy byly výstižné.  



Co musí dítě umět, jak na tom má být fyzicky, psychicky a zdravotně? 

V každém případě by mělo být dítě účastnící se typu našeho tábora mentálně a vývojově na úrovni běžné svému věku s 
odpovídajícími sociálními a hygienickými návyky.  

Dále by dítě mělo být schopno po psychické, fyzické a zdravotní stránce, tábor zvládnout.  

Ohledně psychické zátěže na dítě je potřeba zvážit, zda náš typ tábora, který je opravdu akční, je pro vaše dítě vhodný. Naši 
zkušení instruktoři se pak samozřejmě snaží i introverty a nesmělé děti začlenit do kolektivu a naším hlavním cílem je zabránit 
jakémukoli chování, které by mohlo být šikanou, byť jen v prvopočátku. Žádné posmívání, zesměšňování, ubližování a omezování 
jiných u nás netrpíme. Naopak děti jsou motivovány k pomáhání slabším a mladším.  

U menších dětí je především složité odloučení od rodičů a s tím spojené smutnění. Proto doporučujeme předem dítě na pobyt na 
táboře připravit a vysvětlit mu, že to je pouze dočasný pobyt plný zábavy a her, který po týdnu skončí a opět se s rodiči uvidí. Je 
podstatné dítěti vysvětlit, že se o něj budou starat instruktoři a vedoucí, kterým musí říct o všech potížích, bolestech a řešit s nimi 
vše co ho trápí. Z uvedeného důvodu nedoporučujeme návštěvy rodičů a telefonáty s nimi, opakované smutnění a loučení je více 
traumatizující pro děti než občasné postesknutí, při náhlých vzpomínkách na rodiče. Není však ani vhodné dětem slibovat aktivity, 
které náš tábor neposkytuje, pak by mohli být zklamáni. 

V případě fyzické zátěže by mělo stačit, že je dítě schopné běžných sportovních aktivit ve škole. I přes nejrůznější sportovní 
soutěže a aktivity na táboře nejsme žádné soustředění vrcholových sportovců. Jsou sice povinné rozcvičky, ale děti si mohou vybrat 
mezi klasickou nebo taneční a při zdravotních či fyzických obtížích jej zdravotník omluví. Bude sice sportovní den, ale disciplíny jsou 
spíše hrami nežli sportovními kláními a zvládne je každý. Kolektivní sportovní hru si zase pak každý může vybrat dle svých 
schopností od florbalu přes fotbal, volejbal, vybíjenou až třeba po hry hutututu, rybičky rybáři apod. Nebojte, jsme si vědomi 
zhoršující se fyzické zdatnosti mládeže a nebudeme děti přetěžovat. Zároveň však cíli zotavovacích akcí pro mládež je posílit zdraví 
dětí a zvýšit jejich tělesnou zdatnost, takže se o to zábavnou formou budeme snažit.  

Plavat umět děti nemusí. Ohledně plavání si nedělejte starosti, buď dítě umí plavat anebo není dobrý plavec a pak nás o tom 
informujte, zajistíme zvýšený dohled instruktora a koupání pouze v místech kde stačí, v případě neplavců nás nejenom informujte, 
ale vybavte dítě i plaveckou pomůckou jako jsou plavecké vesty či křidýlka (kruh prosím ne). Pomůcka by měla být především 
velikostně vhodná a přiměřená věku a rozsahu potřebné pomoci při plavání. Kdo se nebude chtít koupat, tak se bude slunit. 

Ohledně zdravotní způsobilosti záleží především na rozhodnutí ošetřujícího lékaře dítěte, který vystavuje zprávu o zdravotní 
způsobilosti dítěte. Na táboře je zkušený zdravotník a s mnoha zdravotními omezeními si dokážeme poradit. Samozřejmě jsou 
některé běžnější nemoci, které postačí poznamenat do přihlášky a poté informovat zdravotníka při předání a některá závažnější, 
které je nutné předem konzultovat, zda je v našich silách poskytnout odpovídající zdravotní péči a zda je dítě s daným omezením 
schopno tábor absolvovat. Díky našemu zaměření jsou však naše možnosti větší než u jiných typů táborů. Zvládáme i péči např. o 
ADHD, astmatiky, diabetiky, epileptiky, alergiky, celiakiky, dokonce i lehčí formy paraplegie. Ale všechny tyto případy nutno 
posuzovat individuálně a počítat s doplatky na stravu při dietách a podílení se na zvýšení nákladů na asistenci.  

Rozhodně je podstatné o zdravotním, psychickém ani fyzickém stavu dítěte nic nezamlčovat. Můžete si případně vyžádat diskrétní 
rozhovor a hlavnímu vedoucímu a zdravotníkovi se svěřit. Diskrétnost a mlčenlivost o zdravotních obtížích a choulostivých nebo 
intimních problémech je u nás samozřejmostí.  

Ani žádné specifické znalosti či dovednosti nepotřebujete. Na náš tábor jezdí některé děti, které se celoročně v různých kroužcích a 
různých organizací věnují podobné činnosti jako je zaměření našeho tábora, např. mladí požárníci, zdravotníci, skauti, záchranáři, 
zálesáci, střelci apod. Není ovšem podmínkou, mít již předem nějaké znalosti. V této oblasti znají již děti nějaké základy ze škol a 
z běžného života a náš vzdělávací zážitkový systém je sestaven tak, aby i děti, které nemají žádné znalosti, si tábor užily a 
přirozeným zážitkovým způsobem, formou hry se o nové znalosti z této oblasti obohatily a ti co znalosti mají, tak aby je předaly 
jiným a zároveň své zkušenosti prohloubily. I schéma celotáborové hry je natolik přirozené a logicky navazující, že absolutní laik 
nebude mít problém se celotáborové hry zúčastnit.  


