
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P ř í l o h y 
 

Formuláře a předlohy 
 
 
 
 
 

K příručce 
 
 

Bezpečnostní pravidla 
činností s dětmi a mládeží 

zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže 
a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autor : Jan Kutý 
vydalo : Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP 
   poštovní přihrádka 447 
   111 21 – Praha 1 

 
 
 
 
 

více o nás: CDM@smop.cz, www.smop.cz 



 - 2 - 

Přihláška do oddílu je určitou formou smlouvy mezi organizací a rodiči, stanovující základní zásady spolupráce, pravidla platná 
pro obě strany. Takovou „suchou“ přihlášku je ovšem vhodné doplnit např. „populárním a pestrým letáčkem“ o činnosti oddílu. 
 
Možný vzor: 
 
Přihláška dítěte do oddílu ___________________, který je součástí _________________ 

se sídlem _______________________________ ,  IČO ______________________ 
(z této hlavičky by mělo být zřejmé, jaký je právní vztah dítěte a organizace, respektive dětského kolektivu a organizace) 

 
Rodiče i přihlašovaný zájemce (dítě) berou na vědomí následující skutečnosti a svým podpisem stvrzují svůj souhlas s nimi: 
 

I. základní informace 
1. Oddíl ________ je samostatnou organizační složkou organizace (právního subjektu, občanského sdružení) s názvem ______. 
2. Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. ____ pro shromažďování osobních údajů v rámci 

souhlasu subjektu údajů a pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů. Shromažďované údaje slouží pro registraci 
účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. 

3. Na vedení oddílu se podílí vedoucí a instruktoři s kvalifikací a zkouškami dle ____________. Na akcích a táborech je zajiště-
na účast zdravotníka a osoby činné při stravování dětí s platnou kvalifikací dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 
II. činnost oddílu 

4. Oddíl pořádá (uvést co, jak často …). Vzhledem k systematické činnosti je žádoucí maximální účast dítěte na všech uvede-
ných akcích. Rodiče souhlasí s účastí dítěte na uvedených akcích a budou jej v oddílové činnosti podporovat. 

5. Vzhledem k uvedeným činnostem rodiče potvrzují, že dítě nemá zdravotní potíže, které by je omezovaly v účasti na akcích, a 
že jeho školní výsledky a případná další zájmová činnost neomezují jeho pravidelnou činnost v oddíle. 

6. Rodiče mají odpovědnost informovat vedení oddílu včas o změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly vést k omezení 
či obtížím při jeho činnosti v oddíle. 

7. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti oddílu, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při pre-
zentaci a propagaci činnosti oddílu např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. 

8. (Uvést pravidla pro návrat dětí ze schůzek a akcí domů, např: Rodiče souhlasí, aby se děti od dovršení desátého roku vracely 
ze schůzek mimo klubovnu, z výprav a dalších akcí samostatně domů MHD … atp.) 

 
III. organizace a hospodaření 

9. (Uvést základní pravidla podle kterých se řídí hospodaření a účetnictví organizace týkající se dětského oddílu - právo rodičů 
nahlédnout do účetnictví, členské příspěvky, poplatky na akce, možné dotace, pravidla pro naložení s finančním přebytkem 
po vyúčtování akce či tábora, atp. Rozsah této kapitoly je zpravidla určen zvyklostmi v dané organizaci.)  

 
IV. závěrečné informace 

10. Členství v oddíle může být ukončeno: 
a) rozhodnutím rodičů - písemně 
b) nezaplacením členských příspěvků - při prodlení více než 4 měsíce po termínu splatnosti 
c) pasivitou - neodůvodněnou neúčastí po dobu delší než _________ či neúčastí na _________ 
d) rozhodnutím vedení oddílu - při závažném či opakovaném porušování pravidel nebo pokynů vedoucích a nedodržení 

vnitřních pravidel oddílu 
e) (případné časové – věkové omezení, resp. informace o přechodu na jiný typ členství v organizaci) 
f) ________________ 
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V. informace o dítěti, přihlášení dítěte a souhlas s podmínkami 
 

Jméno dítěte:  
Adresa bydliště:  
Případný e-mailový kontakt:  
Rodné číslo:  
Datum narození (pokud není r.č.):  
Telefon:  
Adresa školy:  
Třída:  
Zdravotní stav dítěte, prodělaná vážná onemocnění: 
 
Alergie: 
Případné další informace o dítěti pro vedení oddílu: 
 
Další možný kontakt na rodiče či příbuzné (telefon do zaměstnání, kontakt na babičku, e-mail, atp.): 
 
Jméno rodiče (zákonného zástupce) oprávněného přihlásit dítě do oddílu: 
 
Jméno druhého rodiče a příbuzných oprávněných převzít dítě při návratu z akcí: 
 

 
 
 
V ________________ dne: ____________________    Podpis rodiče: ____________________ 
 
 
         Podpis dítěte:  ____________________ 
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Přihláška na tábor je určitou formou smlouvy mezi organizací a rodiči, stanovující základní zásady spolupráce, pravidla platná 
pro obě strany. Takovou „suchou“ přihlášku je možné doplnit např. „populárním a pestrým letáčkem“ o táboře, celotáborové 
hře, atp. 
 
Možný vzor: 
 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
 

Organizace ________________________________ Oddíl ____________________________ 
Adresa _____________________________________________________________________ 

 
Přihlašuji závazně svého syna/dceru ______________________  rodné číslo ______________________ 
bydliště _____________________________________ na letní tábor oddílu ____________________ ve 
___________________ od ______ do _______. Vedení tábora a zdravotníkovi sděluji, že dítě prodělalo 
tyto závažnější nemoci: 
____________________________________________________________________________________ 
 a upozorňuji u svého dítěte na: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami: 
a) Vyplněná, podepsaná a lékařem potvrzená přihláška musí být odevzdána nejpozději do ____________.  
b) Výše poplatku činí ___________ Kč na člena oddílu. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová 

organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. 
c) Poplatek musí být zaplacen v hotovosti, odeslán složenkou či bankovním příkazem na účet číslo ______________ 

nejpozději do ____________.  
d) (Uvést případné podmínky pro naložení s případným zůstatkem – přebytkem z tábora, pro stornopoplatky, pro 

pozdní přihlášení a zaplacení tábora, atp.) 
e) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. 
f) Návštěvy rodičů na táboře kromě určeného termínu, pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí nejsou možné. 
g) Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. ____ pro shromažďování osobních údajů 

v rámci souhlasu subjektu údajů a pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů. Shromažďované údaje slouží pro 
registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. 

h) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 
prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. 

i) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora. 
 
V _________________ dne __________________    Podpis rodiče ___________________ 
 
 
Vyjádření ošetřujícího lékaře: 
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na letním (stanovém – putovním – vodáckém - stálém – 
v budovách - …..) táboře. Podle záznamů ošetřujícího lékaře uvádím, že dítě mělo tyto nemoci: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Bylo řádně očkováno proti: _______________________________________________________________ 
Bylo dítě očkováno proti encefalitidě?    Ano - ne 
Upozorňuji na sérum (druh), které obdrželo (dne): _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Upozorňuji na tyto alergie dítěte: ___________________________________________________________ 
 
V ____________ dne __________________       
 

      _________________________ 
            razítko a podpis lékaře 
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Přihláška na tábor je určitou formou smlouvy mezi organizací a rodiči, stanovující základní zásady spolupráce, pravidla platná 
pro obě strany. Takovou „suchou“ přihlášku je možné doplnit např. „populárním a pestrým letáčkem“ o táboře, celotáborové 
hře, atp. 
 
Možný vzor: 
 

PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ TÁBOR 
 

Organizace ________________________________ Oddíl ____________________________ 
Adresa _____________________________________________________________________ 

 
Přihlašuji závazně svého syna/dceru ________________________ rodné číslo ______________________ 
bydliště __________________________________________ na zimní tábor oddílu ________________ ve 
___________________ od ______ do _______. Vedení tábora a zdravotníkovi sděluji, že dítě prodělalo 
tyto závažnější nemoci: 
_______________________________________________________________________________________ 
 a upozorňuji u svého dítěte na: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami: 
a) Vyplněná, podepsaná a lékařem potvrzená přihláška musí být odevzdána nejpozději do ____________.  
b) Výše poplatku činí ___________ Kč na člena oddílu. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová 

organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. 
c) Poplatek musí být zaplacen v hotovosti, odeslán složenkou či bankovním příkazem na účet číslo ______________ 

nejpozději do ____________.  
d) (Uvést případné podmínky pro naložení s případným zůstatkem – přebytkem z tábora, pro stornopoplatky, pro 

pozdní přihlášení a zaplacení tábora, atp.) 
e) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. 
f) Návštěvy rodičů na táboře kromě určeného termínu, pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí nejsou možné. 
g) Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. ____ pro shromažďování osobních údajů 

v rámci souhlasu subjektu údajů a pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů. Shromažďované údaje slouží pro 
registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. 

h) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 
prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. 

i) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora. 
j) Rodiče potvrzují, že bezpečnostní vázání sjezdových lyží bylo pro dítě seřízeno v oprávněném lyžařském 

servisu. 
 
V _________________ dne __________________    Podpis rodiče ___________________ 
 
 
Vyjádření ošetřujícího lékaře: 
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na zimním lyžařském táboře. Podle záznamů ošetřujícího 
lékaře uvádím, že dítě mělo tyto nemoci: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Bylo řádně očkováno proti: ________________________________________________________________ 
Upozorňuji na sérum (druh), které obdrželo (dne): ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Upozorňuji na tyto alergie dítěte:____________________________________________________________ 
 
V ____________ dne __________________       

      _________________________ 
            razítko a podpis lékaře 
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Přihláška na zahraniční akci je určitou formou smlouvy mezi organizací a rodiči, stanovující základní zásady spolupráce, pravid-
la platná pro obě strany. Takovou „suchou“ přihlášku je nutné doplnit např. „populárním a pestrým letáčkem“ o trase, pobytu, 
kulturních a přírodních zajímavostech, o trase, programu, atp. 
 
Možný vzor: 

PŘIHLÁŠKA NA ZAHRANIČNÍ AKCI 
 

Organizace ________________________________ Oddíl ____________________________ 
Adresa _____________________________________________________________________ 

 
Přihlašuji závazně svého syna/dceru _________________________  rodné číslo ______________________ 
bydliště ______________________________________ na zahraniční zájezd oddílu ________________ ve 
___________________ od ______ do _______. Vedení tábora a zdravotníkovi sděluji, že dítě prodělalo 
tyto závažnější nemoci: 
_______________________________________________________________________________________ 
 a upozorňuji u svého dítěte na: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami: 
a) Vyplněná, podepsaná a lékařem potvrzená přihláška musí být odevzdána nejpozději do ____________. 
b) Výše poplatku činí ___________ Kč na člena oddílu. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová 

organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. 
c) Poplatek musí být zaplacen v hotovosti, odeslán složenkou či bankovním příkazem na účet číslo ______________ 

nejpozději do ____________.  
d) (Uvést případné podmínky pro naložení s případným zůstatkem – přebytkem z akce, pro stornopoplatky, pro 

pozdní přihlášení a zaplacení akce, atp.) 
e) Na účastníky tábora se vztahuje schválený řád akce a denní režim. 
f) Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. ____ pro shromažďování osobních údajů 

v rámci souhlasu subjektu údajů a pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů. Shromažďované údaje slouží pro 
registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. 

g) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 
prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. 

h) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do dokumentace akce i jejího vyúčtování. 
i) Rodiče berou na vědomí, že se všichni účastníci akce pojišťují pro případ úrazu a léčení hromadně. Rodiče 

se zavazují současně s touto přihláškou dodat fotokopii hlavní strany pasu (strany s fotografií a popisem) 
účastníka, pasovou fotografii a u účastníků mladších 15 let úředně ověřené potvrzení o souhlasu rodičů s 
vycestováním dítěte na tuto akci. 

 
V _________________ dne __________________   Podpis rodiče ___________________ 

 
 

Vyjádření ošetřujícího lékaře:  
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na zahraniční akci ________________________ (uvést 
kde, na jakou dobu a o jaký typ akce se jedná). Podle záznamů ošetřujícího lékaře uvádím, že dítě mělo tyto 
nemoci: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Bylo řádně očkováno proti: ________________________________________________________________ 
(v případě zájezdů do zemí se specifickými zdravotními riziky uvést další předpokládaná zdravotní opatření, 
např. očkování proti malárii, atp.)  
Upozorňuji na sérum (druh), které obdrželo (dne): ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Upozorňuji na tyto alergie dítěte: ___________________________________________________________ 
 
V ____________ dne __________________       

      _________________________ 
            razítko a podpis lékaře 
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - DĚTI 
Písemné prohlášení rodičů 

 
Tábor - akce oddílu ____________________________ organizace _________________________________ 
  
od __________ do __________ v ___________________________________________________________ 
 
Jméno dítěte _________________________________________________ nar. _______________________ 
 
 Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akut-
ního onemocnění (například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před 
odjezdem na akci přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou 
z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých 
údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 
Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na táboře – akci:  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
V ________________ dne ________________   Podpis rodičů _________________________ 

(Datum nesmí být starší 1 dne před nástupem dítěte na tábor - akci.) 
 
 

 
 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - PRACOVNÍCI A NÁVŠTĚVY 
Písemné prohlášení 

 
Tábor - akce oddílu ____________________________ organizace _________________________________ 
  
od __________ do __________ v ___________________________________________________________ 
 
Jméno osoby ________________________________________________ nar. _______________________ 
 
 Prohlašuji, že jsem plně zdravotně způsobilý k pobytu - účasti na akci, nejevím známky akutního 
onemocnění (například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že bych ve 14 kalendářních dnech před od-
jezdem na akci přišel do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z ná-
kazy. Není mi nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých 
údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 
 
 
V ________________ dne ________________    Podpis _________________________ 

(Datum nesmí být starší 1 dne před nástupem /návštěvou/ na tábor /tábora/ - akci.) 
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LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  
PRACOVAT S DĚTMI 

 
Na základě ustanovení §§10 a 12 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně něk-

terých souvisejících zákonů, podle kterých: 
"Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být 

k této činnosti zdravotně způsobilé.“ 
 
Vydávám toto lékařské potvrzení: 
 
Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________ 
 
Rodné číslo: ___________________________________________________________________________ 
 

Je zdravotně způsobilý/á jako osoba činná při zotavovací akci pro děti a mládež jako dozor (vedoucí 
dětského kolektivu) nebo zdravotník. Potvrzení se vydává na základě výše uvedeného požadavku §§ 10 a 12 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 
 
V _________________ dne ________________ 
 

razítko a podpis ošetřujícího praktického lékaře  
         u kterého je jmenovaný registrován 

 
 

 
 
 

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 
VYKONÁVAT ČINNOSTI EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÉ 

 
Na základě ustanovení §§10, 12 a 19 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, podle kterých: 
„Fyzické osoby činné při stravování na škole v přírodě nebo zotavovací akci musí splňovat předpo-

klady pro výkon činností epidemiologicky závažných.“ 
 
Vydávám toto lékařské potvrzení: 
 
Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________ 
 
Rodné číslo: ___________________________________________________________________________ 
 

Splňuje předpoklady je zdravotně způsobilá a je schopna vykonávat činnosti epidemiologicky závaž-
né jako osoba činná na zotavovací akci pro děti a mládež. Potvrzení se vydává na základě výše uvedeného 
požadavku §§ 10, 12 a 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 
 
V _________________ dne ________________ 
 

razítko a podpis ošetřujícího praktického lékaře  
         u kterého je jmenovaný registrován 
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SOUPIS OBSAHU OBECNÉHO PROŠKOLENÍ 
(NOVÁČKA PŘI VSTUPU DO KOLEKTIVU) 

A PERIODICKÉHO ROČNÍHO PROŠKOLENÍ KOLEKTIVU 
V BEZPEČNOSTI PRÁCE 

(nutno doplnit dle individuálních zvláštností kolektivu a jeho činnosti 
a dle specifik konkrétního místa konání činnosti) 

 
A) Režim 
1. funkce v oddíle, funkce na akcích 
2. zodpovědnost za bezpečnost - kdo, do jaké míry, kdy a za co je zodpovědný 
3. povinnost dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví (svého i ostatních), dodržovat pokyny vedení 
4. režim schůzek a akcí, kázeň, fair-play chování 
5. signály, nástupy, povely 
6. vstup do jednotlivých částí klubovny, budovy 
7. odchody ze schůzek, pozdější příchody, dřívější odchody 
8. srazy na akce, návraty z akcí 
9. povinnost zeptat se vedoucího na pravidla činnosti a zásady bezpečnosti v případě nejistoty 
10. povinnost upozornit vedoucího na nebezpečí, riziko, na nebezpečné situace a činnosti 
 
B) Hygiena a pořádek, jídlo na akcích 
11. hygiena, čistota a úklid klubovny a dalších prostor (WC, umývárna, chodba, odpadky - recyklace atp.), 

přezouvání, úklid domu, kdo odpovídá, kdo kontroluje 
12. nalezinec zapomenutých věcí 
13. hygiena na akcích (kartáček a pasta na zuby) 
14. jídlo na akcích - způsob stravování 
15. pitná voda na akcích 
 
C) Program - schůzky uvnitř 
16. dodržovat vnitřní (školní) řád 
17. pořádek při hrách i při práci 
18. bezpečnost s nářadím, jeho půjčování a jeho kvalita 
19. kamna, otevřený oheň, svíčky, hořlaviny atp. 
20. zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči 
21. nevyklánět se z oken, nesedat na okenní parapety 
22. v domě i klubovně nekřičet, neběhat, neklouzat se, nelézt na židle a nábytek 
23. cvičení na nářadí v tělocvičně je možné jen se souhlasem a za přítomnosti plnoletého vedoucího 
 
C) Program - schůzky venku 
24. dodržovat dopravní předpisy, čekat před přechodem vozovky i před značenými přechody se semafory 

na poslední 
25. klid ve vozidlech MHD 
26. neodbíhat, neodpojovat se, neutíkat napřed, vždy chodit pohromadě 
27. dodržet pravidla her 
 
D) Program - akce 
28. základní výstroj a výzbroj na akce 
29. seznámit se s trasou a cílem – mapa 
30. zásady přepravy - nástup a výstup, hlídat si zavazadla, sundávat batohy, slušně a tiše se chovat, nepo-

bíhat, nepřecházet do jiných vozů, nevyklánět se z oken 
31. zákaz samostatného pohybu, odbíhání, utíkání napřed, pravidelné čekání na poslední, chůze po silnici - 

bezpečnost, čekání při přecházení  
32. co dělat, když se někdo ztratí 
33. při ubytování v objektu dodržovat vnitřní (školní) řád, vzít si s sebou přezůvky (obuv do tělocvičny) 
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34. koupání - kde, kdy, jak, s kým, pravidla 
35. sbírání hub, jedovaté rostliny 
36. házení šiškami, klacky, kameny 
37. bezpečnost oheň, les, kde je možno rozdělat a jak (bezpečná vzdálenost, vítr, kameny z potoka, kořeny, 

hrabanka, rašelina, popálení - mikrospánek, igelit, pryskyřice), ohlašovací povinnost, zahlazení ohniště, 
hořlaviny, výbušniny 

38. bouřka, blesk, elektrická vedení a zařízení 
39. vstup na zamrzlé plochy 
40. noční hry - strach a jeho ovládnutí, bezpečnost (ruka před obličejem, chůze, bloudění, ohraničení 

silnicemi, píšťalka, nouzový signál .-.. a SOS ... --- ...) 
41. samostatné akce družin - pohyb po komunikacích, rizika, oheň, autostop, policie 
42. zákaz vstupu na nebezpečná místa (např. srázy, šachty, štoly, jeskyně, bažiny, skládky, opuštěné 

objekty, oplocené a vojenské prostory atp.) 
 
E) Ochrana přírody, mezilidské vztahy 
43. ochrana přírody 
44. vztahy k místním obyvatelům a veřejnosti 
45. dbát pokynů policie a jiných orgánů 
46. sprosté výrazy a jejich postih 
47. chování mezi sebou a k mladším 
48. kouření, alkohol, drogy, krádeže 
 
F) Zdraví, základy první pomoci 
49. nahlásit nemoci, úrazy, omezení, zdravotní problémy před schůzkou či akcí a cokoli se vyskytne 

v průběhu 
50. klíšťata (hlášení, jód), hadi, vzteklina 
51. alergie běžné, na bodnutí hmyzem (ocet, repelent, řebříček) 
52. dodržovat tepelnou pohodu 
53. zásady správného vybavení (nepřetěžování páteře, nenosit nadbytečné vybavení) 
54. sluníčko, úpal, úžeh - spálení, krémy, čepice, brýle 
55. zima, podchlazení, omrznutí - oblečení, obutí, 
56. postup v případě úrazu - základy první pomoci 
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SOUPIS OBSAHU PROŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 

NA POČÁTKU LETNÍHO TÁBORA 
(nutno doplnit dle individuálních zvláštností kolektivu a jeho činnosti 

a dle specifik konkrétního místa konání činnosti) 
 
A) Režim 
1. funkce na LT + vedoucí dne 
2. zodpovědnost za bezpečnost - kdo, do jaké míry, kdy a za co je zodpovědný 
3. denní režim, budíček, polední klid, večerka 
4. signály, nástupy, povely 
5. vstup do stanů (ostatní účastníci, vedoucí … tabu), kuchyň, tee-pee, táborový kruh 
6. odchody mimo tábořiště 
 

B) Hygiena, pořádek, jídlo, služba 
7. hygiena, čistota a úklid kuchyně, jídelna, WC, chlapci - čůrání venku, zuby, mytí, úklid stanů, okolí, odpadovka, 

hřebíky, letecký den, kdo zodpovídá, kdo kontroluje 
8. jídlo, hlad, kde, kdy, kdo, pořádek, hygiena, jídlo z domova, bonbóny, cukrovinky, papírky, odpadky, kantýna, 

zákaz jídla ve stanu,… 
9. pitná voda v táboře a mimo tábor 
10. odpadové hospodářství – recyklace 
11. nalezinec zapomenutých věcí 
12. organizace služby 
 

C) Program - tábořiště 
13. pořádek při práci - dřevo se osekává v lese, dřevník, vše stále srovnané, pořádek na „pracovišti“ 
14. stavba tábora a táborové práce, bezpečnost, hřebíky, předání tábora a tábořiště 
15. bezpečnost s nářadím, kontrola seker, kladiv, zacházení - nůž, sekera, pila, další nářadí, kvalita nářadí 
16. půjčování nářadí, pořádek ve skladu, vracení 
17. válení nářadí venku – postihy 
18. běhání po tábořišti – déšť a mokro, bouřka 
19. oheň, svíčky a petrolejky ve stanech, táborová ohniště 
20. noční hlídky, proč, jak 
 

D) Program - mimo tábořiště 
21. vyvěšená mapa - seznámit se s okolím 
22. jízdní kolo a jeho používání 
23. koupání - kde, kdy, jak a s kým, pravidla 
24. sbírání a sušení hub, jedovaté rostliny 
25. házení šiškami, klacky, kameny 
26. bezpečnost oheň, les, kde je možno rozdělat a jak (bezpečná vzdálenost, vítr, kameny z potoka, kořeny, hrabanka, 

rašelina, popálení - mikrospánek, igelit, pryskyřice), ohlašovací povinnost, zahlazení ohniště, hořlaviny, výbušni-
ny 

27. bouřka, blesk, elektrická vedení a zařízení 
28. noční hry - strach a jeho ovládnutí, bezpečnost (ruka před obličejem, chůze, bloudění, ohraničení silnicemi, 

píšťalka, nouzový signál .-.. a SOS ... --- ...) 
29. samostatné akce družin - pohyb po komunikacích, rizika, oheň, autostop, policie 

 
E) Ochrana přírody, mezilidské vztahy 
30. ochrana přírody 
31. vztahy k místním obyvatelům a návštěvám 
32. sprosté výrazy a postih 
33. chování mezi sebou a k mladším 
34. kouření, alkohol, drogy, krádeže 
 

F) Zdraví, základy první pomoci 
35. nahlásit léky, omezení 
36. úrazy, klíšťata (hlášení, jód), hadi, vzteklina 
37. chřipka, bolení břicha, zdravotní problémy 
38. alergie běžné, na bodnutí hmyzem (ocet, repelent, řebříček) 
39. sluníčko, úpal, úžeh - spálení, krémy, čepice, brýle 
40. postup v případě úrazu - základy první pomoci 
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SOUPIS OBSAHU PROŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 

NA POČÁTKU ZIMNÍHO TÁBORA 
(nutno doplnit dle individuálních zvláštností kolektivu a jeho činnosti 

a dle specifik konkrétního místa konání činnosti) 
 
A) Režim 
1. funkce na ZT + vedoucí dne 
2. zodpovědnost za bezpečnost - kdo, do jaké míry, kdy a za co je zodpovědný 
3. denní režim, večerka, polední klid 
4. vstup pokoje, kuchyň, místnosti vedoucích atp. 
 
B) Hygiena, pořádek, jídlo, služba 
5. hygiena, čistota a úklid kuchyně, jídelna, WC, zuby, mytí a koupání, úklid pokojů, okolí objektu, 

odpadky, kdo zodpovídá, kdo kontroluje 
6. nalezinec zapomenutých věcí 
7. jídlo, hlad, kde, kdy, kdo, pořádek, hygiena, jídlo z domova, bonbóny, cukrovinky, papírky, odpadky, 

kantýna, zákaz jídla na pokoji, 
8. pitná voda v objektu a mimo objekt, nejíst sníh 
9. odpadové hospodářství – recyklace 
10. organizace služby 
11. bezpečnost s nářadím, kontrola seker, pil, příprava dřeva na topení 
 
C) Program 
12. odchody mimo objekt 
13. vyvěšená mapa - seznámit se s okolím 
14. signály, nástupy, povely 
15. tepelná pohoda - výběr oblečení, obutí, vždy teplé ponožky, rukavice, čepice, šála či šátek, nebýt líný se 

v teple vysvléci, do zimy obléci a není-li co, zahřát se pohybem - k nachlazení vede často lenost, dopřát 
si tepelnou pohodu 

16. co dělat proti zimě, podchlazení, omrznutí - riziko hor 
17. co dělat při uklouznutí na zledovatělém svahu 
18. bezpečnostní vázání u lyží 
19. sluníčko - ozónová díra, krémy, čepice, brýle 
20. házení šiškami, klacky, kameny 
21. bezpečnost oheň, les, kde je možno rozdělat a jak (bezpečná vzdálenost, vítr, kořeny, hrabanka, raše-

lina, ohlašovací povinnost, zahlazení ohniště, hořlaviny, výbušniny 
22. postup v mimořádných situacích - vážný úraz, vánice, vichřice, ztracení se v horách, atp. 
 
D) Ochrana přírody, mezilidské vztahy 
23. ochrana přírody 
24. vztahy k místním obyvatelům a návštěvám 
25. sprosté výrazy a postih 
26. chování mezi sebou a k mladším 
27. kouření, alkohol, drogy, krádeže 
 
E) Zdraví, základy první pomoci 
28. nahlásit léky, omezení 
29. úrazy, chřipka, bolení břicha, zdravotní problémy, alergie 
30. podchlazení, omrznutí, hysterie, šok 
31. postup v případě úrazu - základy první pomoci 
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ZÁZNAM PROŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 
(VSTUPNÍHO, PERIODICKÉHO, LETNÍHO TÁBORA, 

ZIMNÍHO TÁBORA, ZVLÁŠTNÍHO PROŠKOLENÍ, atp.) 
 
 
Datum: ___________________  hodina – od __________ do __________ 
 
Obsah proškolení (popis, či odkaz na podkladový materiál: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 jméno podpis   jméno Podpis 
01    24   
02    25   
03    26   
04    27   
05    28   
06    29   
07    30   
08    31   
09    32   
10    33   
11    34   
12    35   
13    36   
14    37   
15    38   
16    39   
17    40   
18    41   
19    42   
20    43   
21    44   
22    45   
23    46   

 
Poznámka ______________________________________________________________________________ 
 

     ______________________________________________________________________________ 
 
 
Školil – jméno _____________________________ organizace ___________________________________ 
 

kvalifikace _____________________________________________ podpis __________________ 
 
Školil – jméno _____________________________ organizace ___________________________________ 
 

kvalifikace ______________________________________________ podpis __________________ 
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ZÁZNAM O POVĚŘENÍ VEDENÍM DĚTSKÉHO KOLEKTIVU 
DOLOŽENÍ ZPŮSOBILOSTI K TOMUTO VEDENÍ 

SPLNĚNÍ POŽADOVANÉ KVALIFIKACE 
 

jméno Příjmení rodné číslo adresa 

    

 
pověřen funkcí datum doklad podpis 

    

    

    

    

    

 
doložení způsobilosti datum doklad podpis 

zdravotní způs. práce s dětmi    

způs. k čin. epidemiol.závaž.    

Kvalifikace    

Kvalifikace    

Kvalifikace    

    
    

    

    

    

 
školení bezpečnosti práce datum doklad podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

Příloha: výše uvedené doklady 
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Záznam kontroly budovy, 
prostor, zařízení, strojů a nářadí 

    

Místo kontroly - adresa, popis: 

  

    

jméno a 
příjmení datum výsledek kontroly - závady, závěry, návrhy opatření, doporučení, atp. 
podpis 

    

01 Budova - statika, omítky, římsy, okapy, krov, střešní krytina, atp. 

  

      
Provedena revize zdvihacích zařízení (výtahů) oprávněnou osobou   

      
Provedena revize kotelny (otopného systému) oprávněnou osobou   

      
Provedena kontrola statiky objektu oprávněnou osobou   

      
    

02 Přilehlé pozemky, přístavky a plochy, pořádek, kanalizace, atp. 

  

      
Proveden hygienický zásah (dezinfekce, deratizace, atp.) oprávněnou osobou   

      
    

03 Požární zabezpečení objektu - prostor, hasicí přístroje a hydranty, žárové zdroje (kamna, vařiče, 
aj.), revize komínů, atp. 

  
      

Provedena revize tlakových rozvodů oprávněnou osobou   

      
Provedena revize požárních hydrantů oprávněnou osobou   

      
Provedena revize hasicích přístrojů oprávněnou osobou   

      
Provedena kontrola vyznačení, náležitosti, umístění a přístupnosti hasicích přístrojů   

  
    
Provedena kontrola požární prevence (vyvěšeny požární směrnice, požární hlídka, 
vedení požární knihy)   
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jméno a 
příjmení datum výsledek kontroly - závady, závěry, návrhy opatření, doporučení, atp. 
podpis 

    

04 
Elektrické rozvody, hromosvod, izolace, jističe, el. Zásuvky, vypínače, přímo připojené spotřebiče, atp. 

  

      
Provedena revize elektrických rozvodů oprávněnou osobou   

      
Provedena revize hromosvodů oprávněnou osobou   

      
Provedena kontrola funkce, vyznačení a přístupnosti hlavních vypínačů   

      
    

05 Plynový rozvod, těsnění, ventily a uzávěry, spotřebiče, odvětrání, atp. 

    
    
Provedena revize plynových zařízení oprávněnou osobou   

  
    
Provedena kontrola funkce, vyznačení a přístupnosti hlavních uzávěrů   

  
    

    

06 
Hygiena prostor, ochranné pracovní pomůcky, čistící a dezinfekční prostředky, zdravotní zabezpečení, 
vytápění, osvětlení, vlhkost zdí, sociální zařízení, septiky, odpady, umyvadla, sprchy, kuchyňka, atp., 
příp. rozbor pitnosti vody 

  
  

    
Provedena kontrola kvality a kvantity vybavenosti ochrannými pracovními pomůckami, 
hygienickými, čistícími, úklidovými a dezinfekčními prostředky     
    
Provedena kontrola umístění, přístupnosti a vybavení lékárničky první pomoci, zkontro-
lována doba použitelnosti léčiv, hygienické nezávadnosti obvazového materiálu, atp.   

  

    
Provedena kontrola prevence a evidence úrazovosti (vyvěšení traumatologického plánu, 
vedení knihy drobných úrazů, protokolů, atp.)   

  

    
Prostory pro kuřáky - ano/ne, dodržování zákazu kouření   
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jméno a 
příjmení datum výsledek kontroly - závady, závěry, návrhy opatření, doporučení, atp. 
podpis 

    

Provedena kontrola dostatečnosti vytápění prostor   
  

    
Provedena kontrola kvality a dostatečnosti osvětlení prostor   

  
    
Provedena tlaková zkouška rozvodu vody oprávněnou osobou   

  
    
Provedena kontrola funkce, vyznačení a přístupnosti hlavních uzávěrů   

  
    
Provedena zkouška těsnosti kanalizace oprávněnou osobou   

  
    
Proveden chemický a bakteriologický rozbor pitné vody oprávněnou osobou   

  

    
    

07 Všeobecná bezpečnost, kvalita povrchů podlahových kritin, okna, dveře, funkčnost a bezpečnost 
nábytku a dalšího vybavení místností, atp. 

    
    

Provedena kontrola únikových cest, vyznačení podhledů, schodišť, vyvěšen únikový plán   
  

    
Provedena kontrola nosnosti nábytků, regálů, úložných prostor   

  

    
    

08 Bezpečnost vybavení k činnosti a programu, výstroje a výzbroje k turistické a tábornické činnosti, 
uložení tohoto vybavení, atp. 

    
    

    

09 
Bezpečnost strojů, přístrojů, nářadí a dalšího technického zařízení, uložení chemikálií, jedů, hořlavin, atp.

    
    
Provedena revize elektrických spotřebičů oprávněnou osobou   
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jméno a 
příjmení datum výsledek kontroly - závady, závěry, návrhy opatření, doporučení, atp. 
podpis 

    
10 Zvláštní kontroly (škodliviny, radon, formaldehyd, aj.), atp. 

    
    

    
11 Ostatní prohlídky a kontroly BP 

  
  

    
    

12 Ostatní prohlídky a kontroly BP 

    
    

    
13 Ostatní prohlídky a kontroly BP 

    
    

    
14 Ostatní prohlídky a kontroly BP 

  
  

    
    

15 Ostatní prohlídky a kontroly BP 

    
    

    
16 Ostatní prohlídky a kontroly BP 

  
  

    
    

17 Ostatní prohlídky a kontroly BP 

    

    
    

18 Ostatní prohlídky a kontroly BP 
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PROTOKOL ZÁPISU O CHYBÁCH A ZÁVADÁCH 
V BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ, 

PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, ÚRAZECH, ATP. 
 

datum chyba či závada v BP, porušení pravidel 
BP, úraz, atp. - popis návrh opatření podpis 
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PROTOKOL KONTROLY VEDENÍ ORGANIZACE 
(VEDENÍ DENÍKU BP, FUNKCE TECHNIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE,  

ZAJIŠTĚNÍ BP V ORGANIZACI, ATP.) 
(Kontroluje se periodicky, nejméně jednou ročně a namátkově vedení deníku BP, výkon funkce technika BP, 
proškolování pracovníků a členů organizace v BP - pravidelné vstupní a periodické, kontrola prostor, zá-
znam chyb a závad v BP, porušování BP a záznam úrazů, kontrolují se vyvozené závěry a jejich realizace.) 
 

datum záznam obsahu kontroly BP vedením organizace, vyvozené 
závěry, atp. podpis 
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PROTOKOL O ÚRAZU 
 
Organizace _________________________________________________________________ 
Jméno a příjmení zraněného _______________________________ nar. _________________ 
Adresa trvalého bydliště _______________________________________________________ 
Přechodně - v době úrazu na adrese ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Kdy došlo k úrazu - datum ______________________ hod. ___________________________ 
Místo kde došlo k úrazu _______________________________________________________ 
Popis charakteru úrazu ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Jak došlo k úrazu _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Byl úraz způsoben porušením pravidel bezpečnosti práce (příp. jak a jakých)  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Kdo je za úraz zodpovědný _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou? (ano/ne, kým a jak) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Kdo byl nad zraněným povinen vykonávat dozor ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Kdy a kdo a jakou poskytl zraněnému první pomoc __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Vznikla při úrazu materiální škoda? (komu a jaká) __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Komu a kdy byl úraz hlášen ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Vztah zraněného k organizaci ___________________________________________________ 
Jméno a adresa svědka ________________________________________________________ 
______________________________________________________ podpis _______________ 
Jméno a adresa svědka ________________________________________________________ 
______________________________________________________ podpis _______________ 
Jméno a adresa svědka ________________________________________________________ 
______________________________________________________ podpis _______________ 
 
Zápis vyhotovil jméno a adresa _________________________________________________ 
__________________________________________ dne _______________ hod. __________ 
 
Podpis __________________  
 
Podpis zraněného ______________________ 
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KNIHA ÚRAZŮ, DROBNÝCH PORANĚNÍ, ONEMOCNĚNÍ 
ZDRAVOTNÍ DENÍK 

 
Datum ________________       Strana č. _________ 
 

datum jméno 
ošetřovaného Záznam – popis, příznaky opatření - ošetření podpis 

ošetřujícího
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KNIHA ÚRAZŮ, DROBNÝCH PORANĚNÍ, ONEMOCNĚNÍ 
OSOBNÍ ZDRAVOTNÍ KARTA 

 
Jméno a příjmení: ________________________________  Datum narození _________________ 
 
Datum _______________________     Strana č. _________ 
 

datum Záznam – popis, příznaky opatření - ošetření podpis 
ošetřujícího
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možná forma smlouvy 
SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI 

podle § 491 a násl. Občanského zákoníku 
(nepojmenovaná smlouva) 

 

I. Smluvní strany 
1. organizace: 

IČO: 

zastoupená: 

dále jen organizace na straně jedné 
2. a dobrovolný pracovník: 

rodné číslo: 

dále jen pracovník na straně druhé, uzavírají tuto smlouvu.  

II. Předmět smlouvy 
 Předmětem této smlouvy je výkon činnosti pro organizaci, konkrétně vedení dětského oddílu, tedy 

příprava  a vedení schůzek, výprav, táborů a dalších akcí, případně další činnost pro organizaci, která 
není oceněna či  finančně vyrovnána jiným způsobem. 

Var. 1:  III. Smluvní odměna 
 Výši smluvní odměny stanovuje platný Organizační řád a zásady hospodaření organizace, hodinové 

a úkolové sazby pro ocenění prací v rámci organizace stanovené  výborem organizace. 

 Ke stanovení měsíční smluvní odměny odevzdává pracovník hospodáři organizace do 10. dne ná-
sledujícího měsíce vyplněný měsíční výkaz práce. 

 Pracovník se vzdává smluvní odměny za vykonanou  práci ve prospěch organizace formou daru na 
financování podpory a ochrany mládeže a ekologické účely dle  § 15, odst. 8, zákona č. 586/1992 
Sb. o daních z příjmů. 

 Organizace vystaví dle dohody dobrovolnému pracovníkovi roční zúčtování  smluvních odměn pro 
účely snížení základu daně, včetně uhrazení příslušných odvodů, daní a pojištění. 

Var. 2:  III. Smluvní odměna 
 Pracovník se vzdává smluvní odměny za vykonanou  práci ve prospěch organizace. 

IV. Ostatní ustanovení 
 Vztahy plynoucí z této smlouvy mezi organizací a pracovníkem se považují za obdobné pracovně-

právním vztahům dle Zákoníku práce v platném znění. 

 Pracovník je povinen absolvovat školení bezpečnosti  práce dle předpisů platných v organizaci a 
dodržovat je. 

 Organizace uzavře pojištění pracovníka ze zodpovědnosti za způsobenou škodu dle příslušných 
předpisů, dle dohody i pojištění úrazové. 

 Tato smlouva vstupuje v platnost dne ______________ a sjednává se na dobu  neurčitou. Vypovědět 
ji lze oboustranně, vždy ke konci měsíce, bez výpovědní lhůty. 

 

______________________    ______________________ 
        organizace              pracovník 
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CO DĚLAT, KDYŽ SE VÁŽNĚ ZTRATÍM 
 
 
1. Je-li vás více, nerozdělujte se, 

2. pokud jste v neznámém, nepřehledném, nebezpečném terénu (hory, atp.) či bez možnosti orientace 
(mlha, tma, vánice), zůstaňte na místě, nikam nechoďte a čekejte, až vedoucí či jiná záchrana najde vás 
– dávejte znamení (baterka, píšťalka, volání), ale nevysilujte se, (případně si na místě vytvořte 
provizorní úkryt – např. při vánici v horách – ale označte ho, např. tyčí či lyžemi s pestrým kusem 
oděvu, atp.), 

3. pokud je terén bezpečný a viditelnost dobrá, tak se vraťte na poslední místo, kde byla značka, a ještě 
jednou hledejte, 

4. když cestu nenajdete, nechte na posledním místě písemnou zprávu - čas, kdo, co budete dělat dál, 

5. máte-li přístup k telefonu, volejte _________________ (mobil vedoucího akce příp. jiný kontakt), 

6. v případě cesty po malých sídlech bez telefonu či železnice nechávejte zprávy na rozcestníku, v auto-
busové zastávce či na schránce pošty, 

7. zachovávejte obecná pravidla bezpečnosti (nepřípustná je například chůze po kolejích) a chovejte se 
slušně, 

8. nebojte se požádat o pomoc, ale nechoďte k nikomu domů ani na odlehlá neznámá místa, 

9. dojděte na nádraží a nechte tam zprávu o tom, kde jste, kdo jste, kdy a co budete dělat, požádejte, aby 
zprávu zatelefonovali po trati všem výpravčím v okolních čtyřech stanicích (dvě na každou stranu), 

10. v případě problémů (úraz, stmívání, vyčerpání, jste ztraceni déle než tři hodiny) dojděte k telefonu a 
ohlaste se na tel. místní policie – 156, nebo na tel. Integrované záchranné služby – 112: ztratili jsme se, 
vedoucí nás hledá a bude vás kontaktovat, jsme tam a tam, budeme dělat to a to, ev., přijeďte pro nás ..., 

11. dojděte nebo dojeďte na tábořiště či do jiného předem domluveného cíle - nevíte-li jak, zůstaňte na 
místě, 

12. do vlaku či autobusu nastupte klidně bez peněz - vystupujte slušně, vysvětlete problém, zaštiťte se 
jménem oddílu a udejte jeho adresu - jízdné můžeme vyrovnat dodatečně. 

 
 
 

Takto sepsané to vypadá velmi dramaticky. V praxi je to obdobné jako první pomoc - kdo z nás již v 
praxi použil dýchání z úst do úst? Přesto je dobré je znát. Děti by měly vědět, že ne každé zakufrování při 
orienťáku je hodno následného celostátního pátrání. Měly by ale také znát, co mají dělat, když se jim 
skutečně podaří ztratit se - že se mají ohlásit na veřejných místech (kromě veřejného domu na všech 
dostupných, zejména na železnici a policii), vracet se domů (na tábořiště a pod.), nebo zůstat na místě. 
Vedoucí, který ví, jak se v případě krize jeho děti zachovají, je při hledání ve značné výhodě. 
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Poznámky a doplňky: 


