
STANDARDY KVALITY PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ  

FINANČNĚ PODPOŘENÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MŠSTA BRNA NA PROJEKTY V OBLASTI PODPORY 

RODINNÉ POLITIKY 

 

 

Definice PT:   
Příměstské tábory vedou k získávání klíčových kompetencí k naplnění volného času – schopnosti 
aktivního využívání volného času, vytváření návyků na udržení zdravého životního stylu, rozvoji zájmů 
a zálib, kompetencí občanských, personálních a pracovních – rozvoji samostatnosti, schopnosti 
komunikovat, dodržovat pravidla společenského soužití mezi vrstevníky.   
Příměstský tábor je zároveň služba rodičům v době vedlejších prázdnin během roku nebo o hlavních 
prázdninách. Jeho účastníky jsou děti, žáci a studenti. Zpravidla se jej účastní jedna skupina účastníků 
po celou dobu tábora.  
 

Příměstský tábor rozvíjí účastníky v různých oblastech, učí je trávit aktivně volný čas, ale také 
komunikovat a spolupracovat se vrstevnické skupině.   
 
Soulad se zákony a vyhláškami:  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví   
• Vyhláška č. 137/2005 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných   
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).   
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  
 

Příměstské tábory jsou realizovány v době podzimních, jarních, velikonočních, pololetních a hlavních 
letních prázdnin. Délka trvání příměstského tábora je zpravidla 1-5 dnů, a to v závislosti na délce trvání 
školních prázdnin.  
 
Dokumentace:  
Účastník:   

• Přihláška na akci se všemi povinnými údaji   

• Čestné prohlášení při nástupu na tábor („bezinfekčnost“) podepsané zákonnými zástupci v den 
nástupu na PT   

• Zdravotní dotazník, vyplněný zákonnými zástupci – ideálně zasílat v elektronické podobě 
společně s přihláškou   

• Kopie kartičky ZP   
Vedoucí:   

• Doklad od lékaře o způsobilosti pracovat s dětmi 

• Výpis z rejstříku trestů   

• Doklad o pedagogickém minimu nebo školení Hlavního vedoucího letních táborů nebo 
Vedoucího příměstských táborů či jiná kvalifikace, opravňující k vedení PT (vedoucí v organizaci 
pro děti a mládež, sociální pracovník s dětmi, trenér mládeže, učitel, vychovatel či absolvent 
jiného pedagogického vzdělání v minimálním rozsahu 40 hod)  

• Uzavřená smlouva s organizací včetně všech náležitostí  
 
 



Podmínky pořádání příměstských táborů:   
• Každý příměstský tábor vedou minimálně dva vedoucí, přičemž nejméně jeden je plnoletý a 

druhý alespoň osoba starší 15 let.  

• Každý příměstský tábor má jmenovaného hlavního vedoucího.   

• Každý příměstský tábor má jmenovaného zdravotníka. Povinnou kvalifikací pro zdravotníka je 
školení Zdravotník zotavovací akce nebo adekvátní odborné vzdělání.   

• Minimální rozsah PT je 5 hodin, doporučená doba trvání je 8 hodin, optimální časový rozvrh 
9-16 hodin.   

• Pořadatel zajišťuje dozor vždy minimálně 15 minut před začátkem PT a 15 minut po jeho 
ukončení, doporučená doba hlídání je v rozsahu ½–1 hodiny před začátkem a po ukončení 
programu.  

• Po celou dobu konání PT je zajištěn pitný režim.  

• Je zajištěno jedno teplé jídlo denně, a to jedním z níže uvedených způsobů:  
a) prostřednictvím stravování v restauračních zařízeních, školních jídelnách   
b) prostřednictvím dovozu hotového jídla – jeho výdej musí být v souladu s podmínkami 

hygieny, musí být stanoveny tzv. kritické body a vyřešeno jejich ošetření,   
c) prostřednictvím vlastního vaření – jen po předchozím splnění podmínek Krajské 

hygienické stanice.  

• V případě zajištění pouze studeného jídla musí být tato informace v propozicích PT.  
Tato varianta je vhodná především pro celodenní výlety a akce mimo budovu.   

• Storno podmínky a poplatky jsou zveřejněny v propozicích s odkazem na obchodní podmínky 
organizace.   

• Propozice obsahují informace o programu, kontakty na vedoucí PT a na vedení pořádající 
organizace.   

• Denně je vedena dokumentace účasti na programu včetně doby příchodu a odchodu dětí.  

• Každý PT musí mít svou mobilní lékárničku, kterou nosí stále u sebe zdravotník PT.  

• Organizace má pro PT vypracovaný postup či směrnici pro řešení nouzových a havarijních 
situací, se kterou je vedoucí PT prokazatelně seznámí.  

 

 

Vypracováno a schváleno Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu 17.6.2022. 

 
 


