
Práva a povinnosti pracovníků tábora 
 

Práva a povinnosti vyhlašuje Hlavní vedoucí tábora v souladu s obecnými právními normami a interními 
předpisy provozovatele tábora. Tato pravidla jsou zpracována v táborovém řádu, se kterým se musí všichni 
pracovníci a účastníci tábora seznámit, a který bude veřejně přístupný po celou dobu konání tábora. Hrubé 
nebo opakující se porušení těchto pravidel může vést k vyloučení z tábora.  
 
Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají právo na vytvoření podmínek k řádnému výkonu své práce na 
táboře. Mají právo na pomoc od vedení tábora v otázkách, které přesahují jejich pracovní úkoly. Mají také 
právo se vyjadřovat k chodu tábora a přispívat k řešení výchovných problémů.  
 
Všichni pracovníci v táboře mají tyto povinnosti:  

• dodržovat hygienické a zdravotní předpisy, táborový řád a denní řád v táboře  
• řídit se příkazy vedení tábora i v plnění mimořádných úkolů, které vyplynou z potřeby  
• dodržovat výchovné zásady ve vztahu k dětem a dobré vztahy se všemi vedoucími v táboře  
• odevzdat při nástupu do tábora doklady o zdravotní způsobilosti  
• být příkladem v chování i jednání  
• dodržovat zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v době konání tábora při kontaktu s dětmi  
• být v době konání tábora 24 hod. denně připraven řešit mimořádné situace  
• dbát na bezpečnost a zdraví u sebe i u svěřených dětí  
• nevzdalovat se z tábora a nepřijímat v táboře soukromé návštěvy bez vědomí a souhlasu hlavního 

vedoucího tábora  
• účastnit se aktivně programu  
• převzít inventář nutný k výkonu činnosti v táboře, řádně o něj pečovat a v pořádku jej vrátit  
• chránit veškerý inventář a zařízení tábora před poškozením nebo zničením  

 
Vedoucí oddílu  
Povinnosti vedoucího  

• osobním příkladem a dodržováním všech zásad být vzorem pro účastníky tábora řádně připravit 
přidělenou část výchovného programu  

• řídit se pokyny vedení tábora (hlavního vedoucího tábora a jeho zástupce a zdravotníka)  
• nenechat svěřené děti bez dohledu, dbát soustavně o jejich bezpečnost a zdraví zejména mimo tábor 

a při koupání, nehody, úrazy nebo onemocnění ihned hlásit zdravotníkovi tábora, mít přehled o 
zdravotním stavu dětí  

• pečovat o přátelské vztahy, kázeň, pořádek mezi dětmi dbát na citlivý a individuální přístup k dětem, 
vzbudit jejich zájem a pomáhat jim v nesnázích  

• zajistit osobní hygienu dětí i čistotu místa pobytu, šetření majetku a péči o svěřený inventář  
 
Praktikant oddílu  
Praktikant nevykonává v táboře samostatnou práci, ale pracuje pod dohledem a na odpovědnost vedoucího 
dětí, ke kterému je přidělen. Smyslem jejich přijetí na tábor je hlavně výchova budoucích vedoucích dětí. 
Praktikant má právo účastnit se na programu tábora a podílet se na jeho přípravě. Praktikant je povinen 
zachovávat táborový řád a aktivně plnit všechny úkoly, které mu přidělí vedení tábora nebo vedoucí dětí.  
 
Zdravotník tábora  
Účast zdravotníka na táboře je povinná. Musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání tábora. 
(Zák. 258/2000 Sb. §11 odst. 11 a a 11 c ).  
Práva zdravotníka tábora  

• účastnit se přípravy programu a vyžadovat, aby fyzická zátěž dětí byla úměrná jejich věku  



• účastnit se sestavování jídelníčku a vyžadovat, aby skladba stravy byla úměrná zdravotnímu stavu, 
věku a zátěži dětí  

• požadovat od provozovatele tábora a od hlavního vedoucího tábora všechna opatření k řádnému 
zabezpečení zdravotní stránky tábora ve smyslu příslušných předpisů  

Povinnosti zdravotníka tábora  
• zajistit základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od převzetí dětí od 

rodičů do jejich předání rodičům), doprovázet děti k lékaři popř. na odborná vyšetření  
• výskyt přenosných nemocí hlásit lékaři i KHS  
• účastnit se denního programu a zajišťovat dohled nad bezpečností, není-li vázán péčí o nemocné  
• účastnit se (alespoň 1 ze zdravotníku) při koupání v bazénu  
• účastnit se (alespoň 1 ze zdravotníku) při odchodu skupiny z tábora  
• pečovat o nemocné na izolaci a provádět výměnu a manipulaci s infekčním prádlem  
• zkontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem 

258/2000 Sb. (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, "prohlášení o bezinfekčnosti" dítěte, zdravotní 
způsobilost pracovníků tábora) 

• s obsahem zdravotní dokumentace účastníků a pracovníků seznámit hlavního vedoucího tábora a 
upozornit ho na zdravotní odchylky  

• s obsahem zdravotní dokumentace účastníků seznámit vedoucí dětí a upozornit je na zdravotní 
odchylky  

• vedení zdravotnického deníku a seznamu všech účastníků tábora informovat osoby, které mají dítě v 
péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí 
(patří sem i informace o případném přisátí klíštěte)  

• zajistit, aby léky a zdravotnická dokumentace účastníků tábora byly umístěny tak, aby k nim neměly 
volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby.  

 
Nástěnkář  
Povinnosti nástěnkáře  

• zajišťuje pravidelný informační servis dětem – nástěnka  
• vede evidenci bodů jednotlivých oddílů  
• napomáhá při hygieně dětí  
• napomáhá při přípravě a organizaci her  

 
Hospodář 
Povinnosti hospodáře 

• vydává, eviduje a stará se o táborové vybavení  
• napomáhá při přípravě a organizaci her  
• příprava celodenních výletů  
• je přítomen u aktivit u vody  
• stará se o dřevo na táborový oheň  
• obstarává nákupy zadané hlavním vedoucím nebo hlavním kuchařem, zajišťuje převoz 

 
Uklízečka  
Povinnosti uklízečky  

• zajistit úklid společných prostor – jídelna, místnost u krbu  
• zajistit úklid hygienického zázemí – společné umývárny na budově D (sprchy, umyvadla, záchody), 

umývárny vedoucích na budově B a C, umývárny na zdravotce (budova A)  
• úklid společných umýváren zajistit min. 2x denně nebo dle potřeby s následnou dezinfekcí  
• úklid jídelny provést po každém jídle (snídaně, oběd, večeře), dezinfekce stolů  

 
Pomocníci do kuchyně  
Povinnosti pomocníků  



• zajistit pomoc při přípravě pokrmů  
• zajistit omytí nádobí (myčka i ruční mytí)  
• pomoci při dezinfekci stolů po každém jídle  
• výdej svačin  
• zajistit sběr prázdných talířů a úklid zbytků jídla  
• zajistit rozmístění talířů před obědem (polévka)  
• zajistit úklid v kuchyni – dodržování čistoty  

 


