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Červen 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás letošní 6. vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám 
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Přejeme Vám příjemné čtení, pevné zdraví a dobrou 
náladu. 
 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 
 
Soutěž Foto dvacítka do 15.6.2020 

Ku příležitosti dvacátého výročí 
RADAMBUKu, jsme pro vás 
připravili fotografickou soutěž o 
hodnotné ceny. 
 
Jak se zapojit? 
Je celkem 5 soutěžních kategorií, 
do kterých můžete poslat své 
soutěžní fotografie. 

1. Historie okolo vás 
2. Zájmová činnost 
3. Příroda 
4. Škola doma 
5. Kreativní výzva „vyfoť 

dvacítku“ 
 
Zájmová činnost – může se jednat 
o koníček, práci na zahradě, sport 
zkrátka cokoli, co vás baví. 
 
Kreativní výzva – Vyfoťte kreativní 
fotku, na které bude jakkoli 
vyobrazeno číslo 20. Může se 
jednat o stánku z knihy, číslo 
autobusu, hodiny. Kreativitě se 
meze nekladou. 
Do každé kategorie můžete zaslat 
jen JEDNU fotografii! 
Věkové kategorie 
Zapojit se můžete do následujících 
3 věkových kategorií: 

• Do 12 let 
• Do 18 let 
• Do 100 let 
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Kam zaslat fotografii? 
Své soutěžní fotografie zašlete na email icmcb@radambuk.cz 
Jak mohu vyhrát? 
Soutěž bude probíhat pomocí hlasování na Facebookových stránkách ICM České Budějovice.   
V každé soutěžní kategorii vyhrávají 4 fotografie s největším počtem liků. 
Do kdy soutěž probíhá? 
Soutěžit můžete od 1.5 do 15.6.2020 

 

 
Náhradní termín akce BAMBIFEST – 18. – 19. 9. 2020 
Věříme, že 20. ročníku, této tradiční akce pro děti a mládež zůstanete věrní a spolu s námi připravíte 
poutavý program pro děti jak na pódiu , tak ve stáncích v novém termínu.   
Přihlášky na akci naleznete na webu http://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-
prezentujici-organizace. Zašlete je, prosím do 5.9.2020 na náš e-mail kancelar@radambuk.cz  
Ti, kteří již přihlášky poslali na květnový termín, nemusí nové posílat, stačí jen potvrzení Vaší účasti 
v e-mailu také do 5.9.2020. 
Akci v září můžete pojmout jako náborovou akci, rozdávat letáčky a přihlášky novým dětem, které 
hledají pro nový školní rok nové volnočasové aktivity.  
 

Divadelní pohádka na BAMBIFESTU – Povídání o pejskovi a kočičce 
V sobotu 19.9.2020 se mohou děti i rodiče těšit na 
BAMBIFESTu v Českých Budějovicích na divadelní 
pohádku Povídání o pejskovi a kočičce - Marešovy 
divadelní společnosti MAREDIV. Vstup na akci je 
zdarma!!! http://marediv.cz/divadelni-…/povidani-
o-pejskovi-a-kocicce/ 
 

https://www.facebook.com/ICM-%C4%8Cesk%C3%A9-Bud%C4%9Bjovice-501393039907717/
http://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-prezentujici-organizace
http://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-prezentujici-organizace
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/povidani-o-pejskovi-a-kocicce/?fbclid=IwAR0ZZoXndMb-mS8vjC5cTv_zlFl943_qYEMBJOEHKZ2dfIkMNdMHJ_TCmxw
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/povidani-o-pejskovi-a-kocicce/?fbclid=IwAR0ZZoXndMb-mS8vjC5cTv_zlFl943_qYEMBJOEHKZ2dfIkMNdMHJ_TCmxw
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Sledujte RADAMBUK 

 

 

https://www.radambuk.cz/ 

 

http://www.icmcb.cz/ 

 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/ 

 

https://www.youtube.com/user/radambuk 

 

https://www.instagram.com/radambuk/ 

 

https://www.facebook.com/RADAMBUK/ 

https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy 

 https://www.facebook.com/radambukmajak/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

Podpořte RADAMBUK  při nakupování v internetových 
obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou korunu navíc. 

• Pokud nakupujete na internetu a chcete nás 
zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče 

tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat  

• Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje 
na podporu našich aktivit      

• Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky 
http://dobromat.cz  

o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK  
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž 

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

• Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost 

Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového 
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I 
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %. 
 

Rejstřík skutečných majitelů – zápis je povinností spolků !! 
O veřejném rejstříku určitě  víte všichni, je povinnost tam ukládat 
všechny dokumenty NNO i účetní závěrky. 
Rádi bychom Vás opakovaně upozornili na povinnost zápisu Vaší 
organizace do rejstříku Evidence skutečných majitelů.  Tato evidence 
je v souladu s novelou zákona 304/2013Sb. účinná od 1.1.2018. 

Termín pro zápis je nejdéle do 31.12.2020. 
• Zápis lze podat pouze elektronicky na formuláři stanoveném Ministerstvem spravedlnosti na 

https://issm.justice.cz 
• Od poplatku jsou osvobozeny NNO 

 
Výpis z této neveřejné části rejstříku bude od 2021 nutností pro žádost a čerpání dotací, často je již 
vyžadován. Proto Vám doporučujeme zajistit výše uvedenou zákonnou povinnost bez většího 
odkladu, pokud již zápis nebyl proveden. 
Zároveň tento výpis musí být k dispozici na vyžádání při kontrolách účetnictví. 
Informaci jsme Vám již posílali v roce 2018 https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-
evidence/.  
 

 

 

 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://issm.justice.cz/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
https://www.radambuk.cz/zapis-skutecneho-majitele-do-evidence/
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Mládež kraji – kraj Jihočeský 

Dne 14.4.2020 rozhodla komise o podpoře podaných 
projektů Mládež kraji - kraj Jihočeský pro rok 2020, bylo 
podpořeno celkem 14 mládežnických projektů částkou 
200 000 Kč z dotace MŠMT a 23 000 Kč z dotace 
Jihočeského kraje. 

  

Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
29. 5. 2020 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 

RADAMBUK uspořádal pro vedoucí 
zaměstnance z členských  spolků 
Školení vedoucích zaměstnanců 
spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně. Vedoucím zaměstnancům ve spolcích bylo na 
základě znalostního testu uděleno Osvědčení o 
absolvování školení pro vedoucí pracovníky o požární 
ochraně a bezpečnosti práce. Lektor Jan Carda z firmy 
PYRO s.r.o. vyškolil 7 vedoucích ze spolků RADAMBUK. 

 
 

Náhradní termín kurzu Hlavní vedoucí dětského tábora je 12. - 14.6.2020 
https://www.radambuk.cz/27-29-3-2020/ 

 

Náhradní termín kurzu Vedoucí dětského kolektivu 2-2020 je 6. - 7.6.2020 
https://www.radambuk.cz/18-19-4-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2/ 

 
Instruktor vodní turistiky 

Místo konání: Vltava 
Termíny: 11. - 14.6.2020  
Cena kurzu:  členské spolky 
RADAMBUK  dle počtu přihlášených BP sport 
poskytne slevu  

ostatní účastníci   3 200 Kč 
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek 
a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   
 
Přihlášky na webu:https://www.radambuk.cz/akce/11-

14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/ 
 

https://www.radambuk.cz/27-29-3-2020/
https://www.radambuk.cz/18-19-4-2020-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-2/
https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/
https://www.radambuk.cz/akce/11-14-6-2020-instruktor-vodni-turistiky/
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Kurz Instruktor, rádce oddílu č. 3 - 13. - 14. 6. 2020 
 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti 
pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu 
programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly 
BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními 
předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, 
klubech a na dětských pobytových a příměstských 
táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní 
účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

 
 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

 

Tipy pro volný čas 
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ICM ČB zpracovává a rozesílá každý čtvrtek elektronický 
zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. Pokud se 
chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu 
icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu přidáme do distribučního 
seznamu.  
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-
2020/ 

 

ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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Informace z členských spolků RADAMBUKu 
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PIONÝR, Z. S. - JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA 

pořádá 

 

Letní příměstský tábor 

Tuláci 2020 

od 13.7.2020 do 17.7.2020 

od 10.8.2020 do 14.8.2020 
pro děti od 6 let 

Cena:  1.200 Kč - zahrnuje pojištění, jídlo,   

                          program, vedoucí s akreditací MŠMT 

Místo:  Divadlo U Kapličky, Husova 622/45  

Program: každý den od 8.00 do 16.00 hodin 

Stravování: zabezpečen teplý oběd, pití 

Zaměření: TULÁCI    -   toulání po kraji, hry, návštěva keramické dílny, návštěva   

                           zvířátek, návštěva Hopsária,   

Informace: telefon: 777 793 668     

                           email: kancelar@jihocesky-pionyr.cz         

Přihlášky:  v kanceláři RADAMBUK – vlevo po vstupu do budovy Divadla U 

Kapličky 

                                  
FUN SPACE aréna 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
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Informace z ČRDM 

 

Sněmovna schválila pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 29. května hlasovala o návrhu změny Zákoníku 
práce. V rámci pozměňovacích návrhů byl předložen i jeden zásadní pro organizace dětí a mládeže – 
možnost čerpat pět dnů dovolené navíc – hrazené státem, na které by měli nárok ti, kdo dobrovolně 
a celoročně pracují s dětmi a mladými lidmi. Návrh byl schválen! 
Je to první důležitý krok, ze kterého máme velkou radost. Na řadě je teď schvalování v Senátu a 
podpis prezidenta. Novela by byla účinná od 1. ledna 2021. 
„Pomoc vedoucím je pro nás klíčová. Je pro ně velmi obtížné dělit čas mezi potřeby oddílu a rodiny. 
Na mnoha táborech se vedoucí účastní třeba jen na týden a pak odjíždí do zaměstnání. Je to škoda, 
protože se jedná většinou o ty nejzkušenější,“ říká předseda Česká rady dětí a mládeže Aleš 
Sedláček. 
Táborů, které jsou závislé na dobrovolných vedoucích, je tři tisíce ročně. Dobrovolníci, kteří pracují 
zdarma s dětmi a mladými lidmi, přinesou společnosti  1,3 miliardy Kč. Průměrně pak každý z nich 
stráví svou činností 40 dní ročně. 
 
Těší nás, že média toto téma považují za důležité: 
29. 5. byl hostem ranního vysílání Radiožurnálu předseda ČRDM Aleš Sedláček. 
Ve stejný den na toto téma promluvil místostarosta skautů Petr Vaněk ve Studiu 6 České 
televize.  Skauti s tímto námětem rovněž vyslali do médií tiskovou zprávu.  
Zmiňovaným pozměňovacím návrhem se zabýval i pořad Události ČT1. Rozhovor jim poskytl 
předseda ČRDM a redaktor Ivan Lukáš zajel s reportážní kamerou za mladými hasiči SDH Písková 
Lhota, stejně jako za tomíky do Brandýsa nad Labem pod vedením Matěje Choura. 
 

Co přijatý pozměňovací návrh říká v kostce: 

👉 O uvolnění musí 
zaměstnanec požádat 
zaměstnavatele. Rozhodnutí je 
na zaměstnavateli. 

👉 Peníze se vypočtou jako při 
běžné dovolené maximálně však 
do výše průměrné mzdy v 
národním hospodářství. 

👉 Jedná se o rozšíření 
stávajícího paragrafu, kdy 
zaměstnavatel může uvolnit 
zaměstnance až na 3 týdny 
neplaceného volna v tzv. 
obecném zájmu, nyní bude 
možné jeden týden proplatit. 

👉 Zaměstnanec dostane 
peníze od zaměstnavatele a zaměstnavatel si o refundaci může požádat okresní správu sociálního 
zabezpečení. 

http://www.adam.cz/clanek-2016080011-kolik-usetri-spolecnosti-dobrovolnici-na-taborech.html
https://www.skaut.cz/pet-dni-placene-dovolene-pro-skautske-vedouci-poslanci-rozhodnou-v-patek/
https://www.facebook.com/sdhpiskovalhota/?__tn__=K-R-R&eid=ARCN8646bCrfzpQ0Fs9TP8hWaadkO2NV_B76DGsswMcy1TXpPWDH8JrX1_7vtau689w2uJM2KodZDfrp&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAUp1_t50dRvUcrfSS0v104l4Fnl_I61sihqghHygxTi7_GCsQbv2U-i3dTvoMqF-6yJuhgWrSYfDyY41_vdUN5y-q3LPvGFlZkBP4HoNJ8qwYIM0_6ml6u-PzE6uPpK9o2avH6ogGq4o6gsJdJ6MsTX4d777J9fAi2L71Auyx4U68wDVogaY0wguw5jAq0Ti4rzacHFQBrpVDPqowrbMjqCTJe59Y4pSPaRLQW8RRz_j1hNEPcXwWxp1jO33GmQEjcZy25UrbFo2rF2qKB_Zc4znC-9gxNXvtXvI2lfnsJL0Nk2rLqAqR7FKB39v1nTM_6
https://www.facebook.com/sdhpiskovalhota/?__tn__=K-R-R&eid=ARCN8646bCrfzpQ0Fs9TP8hWaadkO2NV_B76DGsswMcy1TXpPWDH8JrX1_7vtau689w2uJM2KodZDfrp&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAUp1_t50dRvUcrfSS0v104l4Fnl_I61sihqghHygxTi7_GCsQbv2U-i3dTvoMqF-6yJuhgWrSYfDyY41_vdUN5y-q3LPvGFlZkBP4HoNJ8qwYIM0_6ml6u-PzE6uPpK9o2avH6ogGq4o6gsJdJ6MsTX4d777J9fAi2L71Auyx4U68wDVogaY0wguw5jAq0Ti4rzacHFQBrpVDPqowrbMjqCTJe59Y4pSPaRLQW8RRz_j1hNEPcXwWxp1jO33GmQEjcZy25UrbFo2rF2qKB_Zc4znC-9gxNXvtXvI2lfnsJL0Nk2rLqAqR7FKB39v1nTM_6
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👉 Lze to využít na tábory a sportovní soustředění, která pořádá právnická osoba, která je nejméně 5 
let založená a práce s dětmi je její hlavní činností. 

👇 
Přijatý pozměňovací návrh doslova říká: 
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež 
(1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci 
pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou, 
a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a 
b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. 
Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. 
(2) Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve 
kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. 
(3) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu; 
nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Úhradu poskytuje na 
žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, 
nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí doložit 
poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí.“. 
foto: Štěpán Hašek 
 

Upřesnění hlavní hygieničky k „Manuálu k letním táborům 2020“  
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 15. 5. 
Manuál k letním táborům 2020. Jeho výklad 
vyvolal spoustu dotazů, se kterými se na nás 
obracíte, a proto jsme natočili video, ve 
kterém se snažíme nařízení a doporučení z 
Manuálu trochu objasnit.  
Pokračujeme také ve spolupráci s hlavní 
hygieničkou MUDr. Jarmilou Rážovou, 
abychom sporné výklady objasnili a upřesnili. 
Chystáme další společné video. Než se nám 

setkání s paní hygieničkou podaří, máme od ní připravené alespoň odpovědi na nejčastější dotazy. 
Zde najdete PDF pro tisk 
A zde máme pro Vás verzi s barevným pozadím, pro příjemné prohlížení v mobilech nebo v 
internetových prohlížečích. 

Epidemiologická situace a nařízení kolem ní se 
neustále mění, proto je nutné počítat s tím, že se i 
Manuál k letním táborům 2020 a související 
odpovědi mohou v průběhu času měnit a 
upravovat. Doporučujeme sledovat naše stránky 
(webové i facebookové), kde se snažíme 
zveřejňovat nejaktuálnější informace.   

 

https://youtu.be/Lf-qebis8mI
http://crdm.cz/download/legislativa/odpovedi-manual-letni-tabory-2020-tisk.pdf
http://crdm.cz/download/legislativa/odpovedi-manual-letni-tabory-2020.png
https://youtu.be/Lf-qebis8mI?fbclid=IwAR079MYU_0ZFrga6pSqa8XEXSXi7K-xCWP_q6BAZF7q3Wu6Aa4JECWdPVVo
https://youtu.be/Lf-qebis8mI?fbclid=IwAR079MYU_0ZFrga6pSqa8XEXSXi7K-xCWP_q6BAZF7q3Wu6Aa4JECWdPVVo
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https://www.radambuk.cz/manual-k-
letnim-taborum-mz-cr/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace 
 

INFORMACE KE ZMĚNÁM V ROCE 2020 

https://www.msmt.cz/mladez/informace-ke-zmenam-v-roce-2020 
Informace pro organizace, které získaly dotaci v rámci Programů státní podpory 
práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO) – výzva pro 
rok 2020 

Odbor pro mládež, neformální a další vzdělávání rozeslal v průběhu měsíce března a dubna 2020 
finanční prostředky v rámci dotačního programu Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží 
pro nestátní neziskové organizace - výzva pro rok 2020. V dotačních podprogramech P1 – P4 byla na 
rok 2020 poskytnuta celková částka ve výši 243.596.146 Kč. Vzhledem k pandemii koronaviru a 
vyhlášení dvouměsíčního nouzového stavu na jaře 2020 došlo a pravděpodobně bude ještě docházet 
u většiny podpořených projektů ke změnám v aktivitách a v rozpočtech projektů. Změny je možné 
schválit na základě Vámi podané žádosti o změnu. 
S ohledem na skutečnost, že v uplynulém období neprobíhalo vzdělávání na školách ve 
standardním rozsahu bychom ocenili, kdyby byla v aktivitách pro děti a mládež více posílena 
vzdělávací složka. Podporovanou aktivitou by byly zejména VZDĚLÁVACÍ DNY. 
Jedná se o aktivitu, která by vedla ke zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením 
škol z důvodu pandemie koronaviru. Tím, že by byla zahrnuta do již běžících podpořených projektů, 
došlo by k efektivnímu využití významného potenciálu nestátních neziskových organizací pracujících 
s dětmi a mládeží. 
Parametry Vzdělávacích dní: 

• celodenní (8 hod) zajištění péče o děti - z toho dopolední vzdělávací část, odpolední část 
věnovaná volnočasovým aktivitám 

• mohou probíhat samostatně nebo v blocích 
• preferované období realizace - v průběhu letních prázdnin 

https://www.radambuk.cz/manual-k-letnim-taborum-mz-cr/
https://www.radambuk.cz/manual-k-letnim-taborum-mz-cr/
https://www.msmt.cz/mladez/informace-ke-zmenam-v-roce-2020
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Organizace mohou v případě potřeby změny v projektu v roce 2020 včetně zahrnutí doporučené 
aktivity Vzdělávací dny (rozumí se změny rozpočtové i věcné) požádat o změnu rozhodnutí. Musí být 
však dodrženy podmínky pro tyto změny, které vyplývají z platné legislativy: 

• změny mohou být pouze takového typu, kdy bude zachován účel poskytnuté dotace uvedený 
v rozhodnutí, účel dotace je neměnný 

• není možné akceptovat změny, které by byly v rozporu s výzvou pro podávání žádostí 
o poskytnutí dotace na rok 2020 – viz https://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-
rok-2020-2 

• žádost o změnu rozhodnutí lze podat kdykoliv během realizace projektu, nejpozději do 15. 
11. 2020 odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání – viz rozhodnutí o poskytnutí dotace 

• žádost o změnu rozhodnutí musí obsahovat alespoň identifikaci příjemce, název programu, 
v jehož rámci byla dotace poskytnuta, název projektu, na nějž byla dotace poskytnuta, 
č. Rozhodnutí, o jehož změnu je žádáno, označení náležitosti, jejíž změna je požadována, zdůvodnění 
požadované změny, datum a podpis osoby oprávněné jednat za příjemce – viz rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

• žádost o změnu týkající se rozpočtové části bude povinně zpracována na přiloženém 
formuláři Priloha-zadostOzmenuRozpoctu.xlsx  

• žádost by měla být předložena s dostatečným časovým předstihem, umožní-li to daná situace 
(týká se zejména aktivity Vzdělávací dny) 

• změny doporučujeme konzultovat s pracovníky oddělení pro mládež a školní tělovýchovy 
  
Konzultace budou v průběhu měsíce května a června poskytovat: 
Helena Knappová (věcné záležitosti, aktivity): e-mail: helena.knappova@msmt.cz, tel.: 
234 815 346/778 752 733 
Darek Vít (rozpočtové záležitosti), e-mail: darek.vit@msmt.cz, tel.: 234 815 264/775 402 052 

 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ KE KORONAVIRU TÝKAJÍCÍ SE OBLASTI MLÁDEŽE 

https://www.msmt.cz/mladez/aktualni-opatreni-ke-koronaviru-tykajici-se-
oblasti-mladeze 
 
Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO 
Na základě mimořádného opatření ministerstva 

zdravotnictví  (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-
z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-
25.-5.-2020.pdf) mohou být pořádány spolkové a vzdělávací akce od 18.5.2020 v počtu do 100 osob 
za dodržení dalších povinných opatření a to zejména povinného nošení roušek (ochranných 
pomůcek nosu a úst), dodržení rozestupů 2 metry a zajištění nádoby s dezinfekčním prostředkem 
na dezinfekci rukou. 
Od 25. 5. 2020 se pak zmírňuje omezení počtu na nejvýše 300 osob 
(viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABPQQKPEO). 
Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a 
materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav 
epidemiologické situace vyžaduje. 

https://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2
https://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2
https://www.msmt.cz/file/52905_1_1/
mailto:helena.knappova@msmt.cz
mailto:darek.vit@msmt.cz
https://www.msmt.cz/mladez/aktualni-opatreni-ke-koronaviru-tykajici-se-oblasti-mladeze
https://www.msmt.cz/mladez/aktualni-opatreni-ke-koronaviru-tykajici-se-oblasti-mladeze
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABPQQKPEO
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Vzhledem k tomu, že NNO nejsou střediskem volného času ani jiným školským zařízením, netýkají 
se jich opatření určené pro školství ani manuály (např. se jich netýká čestné prohlášení, ani skupiny 
po 15 osobách atd.). Manuály se mohou NNO inspirovat, ale nejsou pro ně závazné. 
  
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf
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DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. A 8. ČERVNA 
 
V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách , který představil 
ministr školství již 14. dubna 2020, vláda dnes na svém jednání schválila: 
- možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a 

konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020 – jedná se o možnost (nabídku) pro školy, 
přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda 
této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem (například pouze v některých oborech 
vzdělání, ve vybraných ročnících, na pracovištích některých spolupracujících firem apod.). Účast žáků 
bude dobrovolná. 
- možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů 
základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to 
v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na 
konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti 
využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je 
tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud 
nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto 
aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz. 
Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na 
odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním 
postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro 
žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či 
závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně 
základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a 
bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i 
hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy. 
Podrobnější informace budou zveřejněny na webu MŠMT a rozeslány školám. 
Více k harmonogramu rozvolňování v oblasti školství naleznete ZDE. 

 
Dotace - volnočasové aktivity- Statutární  město 
České Budějovice 
V souvislosti s mimořádným režimem, který platí v době 
nouzového stavu se školská komise rozhodla nepodpořit v roce 
2020 jednorázové akce a navrhla Radě města České Budějovice 
schválit úpravu Pravidel dotačního programu města České 
Budějovice v roce 2020 tak, že se finanční prostředky alokované v 

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce nevyplatí a ušetřená částka bude převedena do 
Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory. 
Tuto úpravu schválila Rada města České Budějovice dne 4.5.2020 usnesením č. 497/2020.  

 
Výsledky dotační programy Jihočeského 
kraje na rok 2020 
https://www.kraj-
jihocesky.cz/index.php/ku_dotace/schvalene?rok=2020&
op=Vyhledej 

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_dotace/schvalene?rok=2020&op=Vyhledej
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_dotace/schvalene?rok=2020&op=Vyhledej
https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_dotace/schvalene?rok=2020&op=Vyhledej
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Příspěvky zdravotních pojišťoven na tábory 
https://www.volnocasuj.
cz/2020/05/04/prispevky
-pojistoven-na-letni-
tabory/?fbclid=IwAR2K9ReJTe5gaKRp6X4n8Ba6Fin2BVZ0sYQ5UdYIf
w0Ate_eHih3wjqAt4g 
Zvažujete, že svoji ratolest pošlete na letní tábor? Podle zaměření 
táborů se liší i cena, a jistě je dobré si ověřit, jestli právě vaše 
pojišťovna proplácí příspěvky na tento typ aktivit. V tomto článku 
najdete souhrn informací o pojišťovnách v ČR. 
 

Jednou z pojišťoven, která na letní tábory přispívá, je ČPZP a 
to částkou až 1 000 Kč. 
Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně.  
Příspěvek bude uznán jen v případě, že tábor trvá 
minimálně  4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory 
pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i 
na příměstské tábory. 
Realizace příspěvků: 

• Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná 
kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.) 

• Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze 
uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list) 

• Potvrzení o účasti na letním táboře – Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu 
• Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátore m 

letního tábora na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti: 
 
– jméno, příjmení a rodné číslo dítěte 
– účel vystavení dokladu – letní tábor 
– termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře 
– uhrazenou částku 
– datum potvrzení, razítko a podpis organizátora akce 
K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:  
Pokud potvrzení (ať již na formuláři ČPZP nebo vystavené organizátorem) nebude obsahovat razítko, 
musí být doložena úhrada (např. výpis z účtu).  Příspěvek bude realizován až po absolvování letního 
tábora. 
Pozor! Potvrzení musí být vystaveno až po ukončení pobytu, a to nejpozději do 1 měsíce po 
uskutečnění pobytu. 
Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete na webových stránkách pojišťovny v 
části “Zásady čerpání preventivních programů”. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit 
nejpozději do 6 měsíců od data vystavení. 
Odkaz na stránky ČPZP: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti 

 
Příspěvky na tábory poskytuje i Vojenská zdravotní 
pojišťovna ČR. Jedná se však pouze o sportovní tábory, viz 
níže. Výše příspěvku je max. 500 Kč jednou v roce. 

https://www.volnocasuj.cz/2020/05/04/prispevky-pojistoven-na-letni-tabory/?fbclid=IwAR2K9ReJTe5gaKRp6X4n8Ba6Fin2BVZ0sYQ5UdYIfw0Ate_eHih3wjqAt4g
https://www.volnocasuj.cz/2020/05/04/prispevky-pojistoven-na-letni-tabory/?fbclid=IwAR2K9ReJTe5gaKRp6X4n8Ba6Fin2BVZ0sYQ5UdYIfw0Ate_eHih3wjqAt4g
https://www.volnocasuj.cz/2020/05/04/prispevky-pojistoven-na-letni-tabory/?fbclid=IwAR2K9ReJTe5gaKRp6X4n8Ba6Fin2BVZ0sYQ5UdYIfw0Ate_eHih3wjqAt4g
https://www.volnocasuj.cz/2020/05/04/prispevky-pojistoven-na-letni-tabory/?fbclid=IwAR2K9ReJTe5gaKRp6X4n8Ba6Fin2BVZ0sYQ5UdYIfw0Ate_eHih3wjqAt4g
https://www.volnocasuj.cz/2020/05/04/prispevky-pojistoven-na-letni-tabory/?fbclid=IwAR2K9ReJTe5gaKRp6X4n8Ba6Fin2BVZ0sYQ5UdYIfw0Ate_eHih3wjqAt4g
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2019.pdf
https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti
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Příspěvek bude vyplacen pojištěncům od 4 do 18 let na letní sportovně pohybový pobyt konaný v 
období od 29. 6. 2020 do 31. 8. 2020, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze 
přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. 
plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoli tedy např. na běžné 
mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné 
apod.). 
Realizace příspěvků: 
Co je třeba předložit: 

• Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE. 
• Potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u 

letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem 
školy/organizátora. Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne následujícího po 
dni ukončení pobytu, který vyplývá z potvrzení. Formulář si stáhněte  ZDE. 

Odkaz na webové stránky 
pojišťovny: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci 
 
Pojišťovna v roce 2020 příspěvek na letní tábor 
neposkytuje. 
  

 
OZP přispívá svým klientům na dětské letní tábory 
prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou čerpání 
příspěvku je bezplatná registrace v aplikaci a následný sběr 
bodů za aktivní a zdravý životní styl. Průměrná výše 
příspěvku byla v roce 2018 podle vyjádření pojišťovny 1150 
Kč. 
  
 
 
U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda není explicitně 
příspěvek na letní tábory uveden, přesto je možné využít 
Balíček pro děti a studenty, díky kterému lze od pojišťovny 
na letní tábor čerpat až 500 Kč. 
  
 

U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít 
speciální program Dětské sportovní léto 2020. Podmínkou 
pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk do 18 let a účast 
na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 
29. června do 1. září 2020. 
  

 
Revírní bratrská pokladna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč 
na letní prázdninový tábor v přírodě pro děti, které ještě neukončily 
povinnou školní docházku. O příspěvek lze požádat pouze u táborů, 
které trvají minimálně 7 dnů. 
 
 

 

https://www.vozp.cz/img/uploaded/7909_Zadost-o-prispevek-programy-prevence-2020.pdf
https://www.vozp.cz/img/uploaded/7912_Potvrzeni-sportovni-ozdravny-pobyt.pdf
https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci
https://www.benefityozp.cz/
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Pionýr z.s.- web Dobrý tábor 
https://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/leto2020/vedouci/ 
Na této stránce najdete základní doporučení pro ty, kdo chystají letní tábor v roce 2020. 
 
Z vyjádření Ministerstva zdravotnictví plyne možnost organizovat tábory od 27. června 2020 při 
dodržení zvláštních hygienických opatření. 
Pionýr doporučuje 
Pro své organizátory nabízí přístup shrnutý v tomto dokumentu. Dále upozorňuje, že metodika MZdr 
navazuje na obecně platné předpisy, především části zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášku č. 
106/2001 Sb. 
Vzhledem k nezbytnosti úpravy tzv. Prohlášení o bezinfekčnosti je zde k dispozici nový vzor pro rok 
2020. Současně nabízíme ke stažení informační leták Základní hygienické zásady a plakáty 
s návodem na správné mytí rukou (jeden schematický a druhý hravý pro děti) převzaté od SZÚ. 
V návaznosti na opatření zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví (viz výše) vydala Česká rada dětí 
a mládeže Odpovědi na časté dotazy, ve kterých jsou některá témata upřesněna a vysvětlena. 
Rozhodnutí o konání či nekonání tábora 
Tábor je náročná akce a její pořádání nelze brát jako samozřejmost – letos to platí dvojnásob. Proto 
musí rozhodnutí o pořádání tábora předcházet zvážení všech okolností a pravděpodobných 
nezbytných opatření, například: 

• Podmínky na základně: Budete například schopni zavést přísnější hygienický režim? Máte 
prostory pro program v oddělených skupinách? 

https://pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/leto2020/vedouci/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf
https://www.pionyr.cz/docs/vyjadreni_pionyra_opatreni_mzdr.pdf
https://www.pionyr.cz/docs/citace_z.c.258-2000sb.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106
https://www.pionyr.cz/docs/bezinfekcnost_2020.pdf
https://www.pionyr.cz/docs/bezinfekcnost_2020.pdf
https://www.pionyr.cz/docs/zakl_hygiena.pdf
https://pionyr.cz/docs/jak_si_spravne_myt_ruce.pdf
https://www.pionyr.cz/docs/leporelo_myti_rukou.pdf
http://crdm.cz/download/legislativa/odpovedi-manual-letni-tabory-2020-tisk.pdf
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• Zvýšené organizační a finanční nároky: Dokážete je zvládnout? Vyžádají si posílení personálu? 
Není nutné navýšit poplatek za tábor? Pokud ano, přijmou to účastníci a jejich rodiče? (Odpověď 
samozřejmě nelze střílet od boku, je nutné mít rozpočet, který zahrnuje vícenáklady – máte ho?) 

• Personální zajištění tábora: Máte dostatek táborových pracovníků, kteří na 100 % počítají 
s účastí? Počítáte i se zvýšenou měrou zastupitelnosti? (Může dojít ke zrušení dovolených, 
posunutí výuky vysokoškoláků, v krajním případě může být některý vedoucí i izolován v karanténě 
těsně před táborem nebo “vytrasován” chytrou karanténou v jeho průběhu.) 

• Zájem účastníků: Různí lidé vnímají současnou situaci odlišně a mnozí se budou obávat 
zapojit do obnovených aktivit, i když bude vše v souladu s platnými opatřeními. Máte jistotu, že 
dříve přihlášení účastníci mají o váš tábor stále zájem? Jste v kontaktu s rodiči účastníků? 

Příprava před táborem 
Více než jindy je teď důležitá komunikace s rodiči účastníků: 

• Ujasněte si, kdo bude s rodiči komunikovat, ale i tak – pro případ, že se obrátí na ostatní 
vedoucí – si ujasněte a sjednoťte obsah sdělení. 

• Buďte průběžně v kontaktu – kontaktní údaje musí být oboustranně funkční! 
• Ujistěte rodiče, že příprava tábora probíhá a informace jim budete bez odkladu poskytovat. 

Na případné dotazy odpovídejte aktivně a pravdivě. 
• Jakmile budou zveřejněny obecně závazné pokyny, informujte rodiče, jaká opatření zavedete 

a jakou součinnost od nich potřebujete, např., aby: 
o velmi pečlivě uváděli informace o zdravotním stavu, 
o si včas zajistili potvrzení od lékaře (což ovšem platí i pro pracovníky tábora), 
o prohlášení o bezinfekčnosti podepisovali zodpovědně, 
o uváděli jen spolehlivě funkční kontaktní údaje, 
o při odjezdu poskytli kontakt na další osobu, která je po dobu tábora dostupná 

a ochotná si dítě v případě potřeby vyzvednout (je nutný písemný souhlas zákonných zástupců), 
o počítali se zrušením návštěv a omezením zasílání balíků, 
o vybavili děti vším, co si organizační a programové úpravy či hygienická opatření 

vyžádají (např. roušky). 
• Připomínejte rodičům, že opatření se mohou měnit, což si může vyžádat například úpravy 

v dokumentaci, zpřísnění podmínek a podobně. 
Nepodceňte součinnost s “úřady”: 

• Včas zařiďte rozbor vody, nebo u pronajímané základny se ujistěte, že ho má zajištěný její 
provozovatel. 

• Hlaste se na příslušnou hygienickou stanici (i když třeba nesplňujete limity pro zotavovací 
akce). Vyplatí se být s “hygienou” v kontaktu, domluvit se na přijímaných opatření, aby odpovídala 
případným místním požadavkům. 

• Stejně tak nepodceňte včasné hlášení tábora a celkově komunikaci s místně příslušným 
zdravotnickým zařízením – dohodněte se například i na postupu pro případ, že se u někoho projeví 
příznaky COVID-19. 

• Oznamte konání tábora místnímu úřadu a zjistěte případná místní omezení. 
Letošní tábor bude nepochybně odlišný, než jste zvyklí. Aby proběhl co nejhladčeji, pečlivě 
proberte zdánlivě běžné organizační detaily i nově zaváděná pravidla, například: 

• Dopředu si připravte varianty programu pro různé druhy omezení (hygienické, bezpečnostní, 
meteorologické). 

• Ujasněte si, co s sebou nad rámec obvyklého vybavení (účastníci/organizátoři) – mějte 
například zásobu jednorázových roušek a rukavic, i pokud bude mít každý vlastní. Budete-li 

https://www.pionyr.cz/docs/bezinfekcnost_2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf
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např. užívat textilní roušky, je nutné vyřešit, jak s nimi během tábora zacházet (praní, žehlení, 
vyváření apod.). Jak budou případně likvidovány roušky jednorázové? 

• Kontaktujte dodavatele zboží a služeb a ujistěte se, že s vámi počítají, dohodněte se na 
aktuálních postupech (nespoléhejte na to, že vše funguje jako vždycky…). Může jít třeba: 

o o dodavatele potravin, 
o o dovoz pitné vody, 
o o likvidaci odpadu či zbytků z kuchyně, 
o o zajištění chemických toalet, 
o o místní poštu, 
o a další… 

Odjezd a cesta na tábor 
• Důsledně kontrolujte a vyžadujte prohlášení o bezinfekčnosti od všech účastníků tábora 

(tedy i od personálu). 
• Proveďte zdravotní filtr. 
• Pokud to lze, nevyužívejte veřejné dopravní prostředky, ale např. vlastní autobus. 
• V případě užití hromadné dopravy zatím počítejte s užitím roušek a důsledným 

dodržováním hygienických pravidel. Stravu je možné konzumovat jen v místech k tomu určených. 
Opatření na táboře 
Všechna přijatá opatření se týkají nejen organizovaných aktivit, ale i volného času dětí. Tento výčet 
není definitivní, může se ještě do letních prázdnin rozšířit či upřesnit, jistě je ale nutné počítat se 
zavedením minimálně těchto opatření přímo do táborového života: 

• Mimo běžné poučení o bezpečnosti (standardně vyžadované) poučte všechny účastníky 
o speciálních bezpečnostních/hygienických opatřeních. 

• Udržujte atmosféru, ve které se dítě nebude stydět (bát) říci o svých zdravotních 
problémech. (Je důležité je zjistit včasně). Reagujte klidně a vstřícně. 

• Rozdělte děti do menších skupin (na program a jídlo) a udržujte je konzistentní. 
• Co nejvíce času buďte ve volném prostoru venku v přírodě – mimo pevnou budovu. 
• Dle místních podmínek omezte kontakt s okolím (až po případné zrušení výletů do měst, 

muzeí, veřejných plováren a podobně). 
• Zvažte zrušení rodičovských návštěvních dnů. 
• Zakažte zbytné návštěvy na táboře (anebo pro ně alespoň zaveďte přísná pravidla) – nejde 

jen o rodiče, ale i o kamarády vedoucích, sousední tábory a podobně. 
• Důsledně hlídejte, aby si děti myly ruce – vytvořte k tomu odpovídající podmínky – stále 

dostupná tekoucí voda a mýdlo v dávkovači. (Využít můžete například toto leporelo pro děti nebo 
názorný návod na mytí rukou.) 

• Dbejte na zvýšenou hygienu například při zásobování. 
• Průběžně dezinfikujte povrchy nejen v kuchyni a na toaletách. 
• Věnujte zvýšenou pozornost průběžné kontrole zdravotního stavu účastníků. 
• Pokud máte i profesionální personál, je nutné sledovat aktuální opatření pro zaměstnance 

a ta zavést (roušky, rukavice, hygiena provozu). 
Po táboře 

• Vyzvěte rodiče, aby v případě, že se do 14 dní po skončení tábora u jejich dítěte projeví 
příznaky infekční nákazy, vám o tom neprodleně podali zprávu, aby mohly následovat další kroky 
z vaší strany. 

• V případě, že se nákaza potvrdí, bez odkladu informujte rodiče účastníků a pracovníky 
tábora. 

https://www.pionyr.cz/docs/bezinfekcnost_2020.pdf
https://www.pionyr.cz/docs/zakl_hygiena.pdf
https://www.pionyr.cz/rodice/dobry-tabor/leto2020/vedouci/#skoleni
https://www.pionyr.cz/docs/leporelo_myti_rukou.pdf
https://www.pionyr.cz/docs/jak_si_spravne_myt_ruce.pdf
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• V případě střídání běhů tábora je nutné provést důkladný úklid a dezinfekci táborové 
základny. 

 

Jaký vliv měly a mají dosud knihy Jaroslava Foglara na děti a mládež 
Autor: redakceČRDM 
 
Knihy Jaroslava Foglara ovlivnily životy 
tisíců chlapců i děvčat. Prosím, pomozte 
s výzkumem na toto téma a věnujte pár 
minut vyplnění dotazníku... 

 
Kolegové, přátelé, kamarádi, 
osobnost Jaroslava Foglara budí dlouhá 
desetiletí pozornost obdivovatelů 
i badatelů, laických zájemců i expertních 
pisatelů. Přesto se nám zdá, že stále chybí 

poznatky založené na výzkumu, který by se přímo dotázal na četbu a možné ovlivnění života dílem 
i osobností JF. 
Přicházíme proto s dotazníkem, jehož vyplnění v online prostředí je velmi jednoduché, zabere pouze 
několik málo minut a nachází se na této adrese: 
https://forms.gle/xCEr6YrEV9ikf3MW8 
Byli bychom vám velmi vděčni, kdybyste se jednak sami osobně do sdílení svých názorů zapojili 
a dotazník (který bude k dispozici do konce června) vyplnili, ale také kdybyste se podělili o tuto 
informaci s dalšími potenciálními účastníky dotazování: s vašimi známými, členy organizací, v nichž 
působíte, spolupracovníky i studenty, s kýmkoliv, kdo by nalezl dostatek dobré vůle věnovat několik 
minut svého času pro tuto – jak věříme – chvályhodnou aktivitu. Hledáme zejména jednotlivce, kteří 
se s Jestřábovým dílem setkali a znají je, ale uvítáme šíření informace o výzkumu pokud možno 
v nejširších společenských vrstvách: mezi dětmi a mládeží, studenty i pracujícími, podnikateli 
i seniory. 
Můžete-li využít také sdílení facebookové události, odkaz je zde: 
https://www.facebook.com/events/353928408898402/ 
Budeme vám opravdu vděčni za projevení ochoty a oslovení lidí z vašich adresářů – jistě si poté 
budete moci vybarvit modře okénko dobrého skutku :-) 
Přátelsky zdraví Ivo, Jiří, Ríša 
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., ivo.jirasek@upol.cz 
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., nemec@ped.muni.cz 
Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D., mackur@pf.jcu.cz 
#Foglar 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/xCEr6YrEV9ikf3MW8
https://www.facebook.com/events/353928408898402/
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CVVZ 2020 

Dobrý den,  
 
chtěli bychom Vám a Vaší organizaci představit vzdělávací akci pro lidi, kteří pracují s dětmi a mládeží 

při volnočasových aktivitách. Celostátní 
vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) se 
koná každoročně v různých městech České 
republiky, v letošním roce akce proběhne u 
nás v Českých Budějovicích o víkendu 13.-
15.11.2020.  
 
O CO JDE? 
 
CVVZ je určena všem zájemcům starším 15 
let. Účastní se jí členové Brontosaura, 
Junáka, České tábornické unie, Pionýra, 
DDM a dalších neziskových organizací 
věnujících se volnému času dětí. Program 

akce je sestavený z několika tématických okruhů: psychologie, pedagogika, organizace akcí, 
osobnostní rozvoj, příroda, ekologie, tábornictví, proběhnou i rukodělné a umělecké workshopy, 
pohybové aktivity atd. Přednášející jsou jak z řad účastníků, tak z řad pozvaných profesionálů. Každý 
účastník si volí program dle vlastního výběru. Akce se každoročně účastní 500 - 800 osob a bude 
probíhat ve školách v centru Budějovic. Více informací, např. o programu v minulých letech, zjistíte 
na webu www.cvvz.cz.  
 
UKAŽ SVÉ ZKUŠENOSTI A OBOHAŤ PROGRAM 
Budeme velmi rádi, pokud o akci informujete Vaše členy či kolegy. Přihlašování na akci bude 
spuštěno v září. Kromě nabídky absolvování akce v roli běžného účastníka bychom Vás rádi poprosili 

o zvážení zapojení se do 
programu na CVVZ a uspořádání 
přednášky, workshopu či dílny 
podle Vašeho zaměření. Naším 
cílem je tradiční program akce 
zpestřit místními přednášejícími, 
kteří se akce pravidelně 
neúčastní. Standardní program 
trvá 90 minut a koná se ve školní 
třídě. Pro specifičtější program 
jsme po domluvě schopni zařídit i 
jiné prostory. Lektorům, kteří se 
akce zúčastní, na oplátku 
nabízíme nižší účastnický 
poplatek. V případě externích 
přednášejících se na odměně 
domlouváme individuálně. 

 
ZAPOJ SE 

http://www.cvvz.cz/
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CVVZ letos připravuje Jihočeská oblast České tábornické unie. Organizace této akce vyžaduje spoustu 
dobrovolníků, proto do našeho organizačního týmu rádi přijmeme další nadšence, kteří nám 
pomohou zajistit hladký průběh akce. V případě zájmu celého spolku nabízíme možnost zařadit se 
mezi partnery akce.  
 
Děkuji, že jste dočetli až sem. Pokud Vás něco z našeho dopisu zaujalo, budeme rádi, když se nám 
ozvete na tento email.  
Barbora Kuklová 
organizátor akce 
tel.: 777 019 177   cvvz2020@gmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/events/721544028348132/

 
Místo konání: 

▪ Biskupské gymnázium, Jirsíkova 5, České Budějovice 
▪ ZŠ a MŠ Nová, Nová 5, České Budějovice 

Mapa důležitých míst 
 
Účastnický poplatek: 

▪ 500 Kč ....... při platbě do 14. 9. 2020 
▪ 550 Kč ....... při platbě do 12. 10. 2020 
▪ 600 Kč ....... při platbě do 2. 11. 2020 
▪ 650 Kč ....... od 3. 11. 2020 

Platbu proveďte v termínu 1. 5. – 10. 11. 2020 převodem na účet, od 11. 11. 2020 je platba možná 
pouze na místě (hotově v Kč). Při platbě po 2. 11. negarantujeme zajištění stravy. 
 
Přihlašování na CVVZ 2020 bude brzy spuštěno. Před platbou je nutné se v sekci Moje CVVZ  – osobní 
konto přihlásit na aktuální ročník. Účastnický poplatek je možné zaplatit převodem na 
účet: 2701755544/2010 vedený u Fio banky. U každé platby uvádějte jako variabilní symbol ID 
účastníka a zároveň do zprávy pro příjemce účel platby (účastnický poplatek, ubytování, jídlo, tričko). 
Pokud platíte za více osob, napište všechna ID a ke každému účel platby. ID najdete v sekci „Osobní 
konto“ (úplně nahoře). V případě, že požadujete vystavit fakturu, napište fakturační údaje a jméno 
účastníka na mail info@cvvz.cz. 

mailto:cvvz2020@gmail.com
https://www.facebook.com/events/721544028348132/
https://www.facebook.com/events/721544028348132/
https://mapy.cz/s/heguzulora
mailto:info@cvvz.cz
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V ceně účastnického poplatku je zahrnuto ubytování ve škole (školní třída, na zemi), 3 jídla v sobotu, 
v neděli snídaně a balíček na cestu, odborný program po celou dobu akce, doprovodné programy a 
další náklady. 
V případě zájmu je možné si připlatit za ubytování na internátu, speciální stravování či tričko. Při 
platbě je vždy nutné uvádět ID účastníka a účel platby! 
Vrácení účastnického poplatku: 

▪ do 25. 10. 2020 v plné výši 
▪ do 2. 11. 2020 50 %. 
▪ po 2. 11. 2020 již není možné účastnický poplatek vrátit 

Účastníci, kteří do 13. 11. 2020 nedovrší 18 let, musí mít svého garanta, který za ně během akce 
přebere zodpovědnost. Při přihlašování je potřeba zadat ID garanta. 
Program 
Každý účastník si sestavuje svůj vlastní program. Jednotlivé programy je možné si přihlásit až po 
zaplacení účastnického poplatku. Programy budou zveřejňovány postupně od září 2020. Možnost 
přihlašovat a měnit si programy je do 11. 11. 2020 11:00. 
Stravování 
Zajišťujeme sobotní snídani, oběd a večeři a nedělní snídani a balíček na cestu. Nabízíme dva druhy 
stravy: 

▪ standardní strava: výběr ze 2 jídel (masová a vegetariánská varianta) 
▪ speciální strava: bezlepková a bezlaktózová (jednorázový příplatek 200 Kč – jako účel platby 

uvádějte jídlo) 
Jídlo si zvolíte po přihlášení a zaplacení akce v sekci Moje CVVZ. Změna stravy je možná nejpozději do 
2. 11. 2020. Konkrétní menu zveřejníme co nejdříve. 
Ubytování: 

▪ Ve školní třídě na zemi ve vlastní karimatce a spacáku (cca 20 lidí ve třídě), v ceně 
účastnického poplatku. 

▪ V Domově mládeže v třílůžkových pokojích (na adrese Holečkova 2, cca 1,3 km od gymnázia), 
příplatek 350 Kč za obě noci (jako účel platby uvádějte ubytování). Pokud chcete ubytovat 
s konkrétními osobami, napište na email: info@cvvz.cz. 

▪  

 
Je vaše dítě závislé na „lajcích“? Jak na sociální sítě, aby nám nepřerostly přes 
hlavu 
Autor: redakce ČRDM 
Je vaše dítě závislé na „lajcích“? Nebo trpí syndromem FOMO? Jak na sociální sítě, aby nám 
nepřerostly přes hlavu... 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok. Určitě jste už alespoň o některých z nich slyšeli. 
Sociální sítě nastoupily na internetové výsluní zhruba kolem roku 2010 a pěkně s našimi životy 
zamávaly. K lepšímu, nebo k horšímu? To záleží na tom, jak si je připustíme k tělu a jak s nimi umíme 
zacházet. Platí to pro děti, ale i pro dospělé. 
https://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/rodina-v-siti/je-vase-dite-zavisle-na-lajcich-nebo-
trpi-syndromem-fomo-jak-na-socialni-site-aby-nam-neprerostly-pres-hlavu/ 
 
 
 
 

mailto:info@cvvz.cz
https://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/rodina-v-siti/je-vase-dite-zavisle-na-lajcich-nebo-trpi-syndromem-fomo-jak-na-socialni-site-aby-nam-neprerostly-pres-hlavu/
https://www.rodicevitani.cz/trendy-ve-vzdelavani/rodina-v-siti/je-vase-dite-zavisle-na-lajcich-nebo-trpi-syndromem-fomo-jak-na-socialni-site-aby-nam-neprerostly-pres-hlavu/
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Praktická doporučení pro rodiče: 

• Oddalujte vstup vašich dětí na sociální sítě, jak jen to půjde. 
• Když nastane čas, do světa sociálních sítí je osobně uveďte: založte si s nimi profil, nastavte 

společně ochranu soukromí, ukažte si, co všechno je možné na sociální síti dělat. 
• Buďte průvodci svých dětí a pomozte jim pochopit, že na síti platí stejné zásady 

ohleduplného chování jako ve fyzickém světě. 
• Vysvětlete jim, že to, co o sobě jednou zveřejní, už nikdy nemohou vzít zpět. 
• Podpořte je, aby byly aktivní v reálném světě a v něm hledaly ocenění. Sociální sítě mají být 

jen doplňkem a zábavou. 
Více na této kartě 
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Je pro vás TikTok záhadou? Proč je nejen 
pro náctileté tak přitažlivý? 
 

O sociální síti TikTok jste už asi slyšeli. Uživatelům 
umožňuje vytvářet a nahrávat krátká videa, která 
následně volně sdílejí s dalšími. Mají průměrně kolem 

15 vteřin, někdy jsou až minutová.  
Proč se zrovna tato síť stala fenoménem? To je otázka podstatná nejen pro pedagogy a rodiče. 
 
Předpokládá se, že TikTok, který pochází z Číny, má po celém světě asi 1,5 miliardy aktivních 
uživatelů. Jedná se o sociální síť oblíbenou mezi dětmi od 11 do 13 let - teenagery generace Z, 
narozenými mezi lety 1995 – 2009. Postupně ji přicházejí na chuť i starší lidé a celebrity. Velká část 
videí je založená na jednoduchém „karaoke principu“. Uživatelé si pustí písničku a otevírají rty a k 
tomu bláznivě tančí, používají různé animace. Po vzoru YouTube tu najdeme i různé návody, vtipné 
scénky atd. 
Asi není potřeba zde popisovat všechny možnosti využití videí – fantazii se meze nekladou. Ve 
výchozím nastavení jsou všechny účty veřejné. Díky tomu se na síti může prosadit v podstatě 
kdokoliv. Aplikace má navíc velmi příjemné uživatelské prostředí, jak pro rychlé sledování videí i jejich 
pohodlné nahrávání. 
O TikToku se mluví hlavně v souvislosti s online bezpečností. Svou roli zde hraje i 
otázka kyberšikany dětí a mladých lidí. Ti jsou k různým formám (především) sextingu zvláště 
náchylné. O tom, jak si na TikToku zabezpečit soukromí se dočtete v našem článku zde. Kyberšikaně a 
sextingu se soustavně věnujeme v rámci našeho portálu O2 Chytrá škola. 
 

Aplikace Houseparty zažívá celosvětový boom. Jak ji používat bezpečně? 
 

Už vás videokonference trochu unavují? Co si po náročném pracovním dni zajít 
na „večírek“ a popovídat si s přáteli?  
Nebojte se, do města vás „hnát“ nebudeme. Díky aplikaci Houseparty se můžete bavit online. 
Nezapomínejte ale na zabezpečení a ochranu soukromí. A dohlédněte na to, s  kým v aplikaci 
komunikují vaše děti.   
 
Po svém spuštění v roce 2016 se vidoechat Houseparty stal hojně využívanou aplikací. Na přední 
místa žebříčků se aktuálně vrátil v souvislosti s koronavirovou epidemií. Pokud je na vás 
tahle appka moc „free“ - sofistikovanější videokonference můžete vést například prostřednictvím 
nástroje Google Meet. Více se dočtete v tomto našem článku.  

https://www.tiktok.com/trending?lang=cs
https://o2chytraskola.cz/clanek/21/jak-se-chranit-na-socialnich-sitich/6974
https://www.o2chytraskola.cz/knihovna-temat#online-bezpecnost
https://houseparty.com/
https://houseparty.com/
https://www.o2chytraskola.cz/novinka/140/google-meet-pro-videokonference-je-nove-zcela-zdarma
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Houseparty funguje na trochu jiném principu než třeba oblíbený Skype. Začnete komunikovat se 
svými přáteli, ale postupně se do chatu po schválení uživatelů mohou přidávat i jejich 
kamarádi. Vytvoří se tak virtuální místnost, do které mohou vstupovat stále další ověření lidé. Pestrá 
skupinová konverzace pak připomíná večírek. Houseparty si mohou stáhnout uživatelé operačních 
systémů iOS i Android.  

 
V aplikaci navíc najdete i několik party her, které znáte z reálného života. Užít si můžete mimo jiné 
oblíbenou hru „Kdo jsem?“. Je založena na tom, že na čele máte virtuální nalepovací poznámkový 
lísteček se jménem osobnosti, kterou představujete. Vaším úkolem je pomocí chytrých otázek 
ostatních zjistit, kdo jste.   
Pozor na kyberšikanu  
Při používání aplikace samozřejmě nesmíte zapomínat na aspekty ochrany soukromí a 
zabezpečení. Houseparty je určena pro pobavení a komunikaci s prověřenými uživateli. 
Doporučujeme, aby aplikaci nepoužívaly děti bez dohledu dospělého, aby se 
nestaly obětí sextingu a kyberšikany. Rozhodně by měly používat funkci zámku či soukromého 
režimu. Více o tématu zneužívání dětí na internetu si můžete přečíst na našem portálu O2 Chytrá 
škola v této kapitole.     
  
Smutným faktem je, že počet případů kybernetické kriminality řešených například online poradnou E-
Bezpečí roste i v době koronavirové krize. Přestože v uplynulých týdnech řada služeb zastavila svou 
činnost, poradna projektu E-Bezpečí olomoucké univerzity funguje neustále a aktivně v součinnosti s 
Policií ČR pomáhá řešit palčivé problémy spojené se světem internetu.  
Pár tipů, jak používat Houseparty bezpečně  

• Přátele přidáte zadáním uživatelského jména nebo propojením s Facebookem.  
• Pokud aplikaci povolíte sdílet polohové služby, můžete požádat o přátelství osoby, které se 

nacházejí ve vašem okolí. 

https://apps.apple.com/cz/app/houseparty-group-video-chat/id1065781769
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herzick.houseparty
https://www.o2chytraskola.cz/clanek/7/kyberneticka-sikana/
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• Protože pravděpodobně skončíte v chatu s velmi rozmanitým seznamem přátel, je důležité 
používat funkci „zámek“. Díky tomu se do probíhajícího chatu nemůže „nikdo 
zvenčí“ samovolně bez schválení ostatních připojit.   

• Nechcete být v otevřené místnosti, do které mohou přijít „přátele přátel“? Žádný 
problém. V nastavení si můžete nastavit soukromý režim, který zamkne místnost, ve které 
se právě nacházíte.   

• Houseparty se stala populární i mezi dětmi školního věku. Pokud to přeci jen dovolíte, 
přesvědčte se, že používají funkci zámku či soukromého režimu. Musíte si být jisti tím, že do 
chatu přidávají pouze uživatele, které znají osobně.   

• Jestliže nebudete používat zmiňované bezpečnostní prvky a přijímat stále nové žádosti, může 
se vám to vymstít. V případě, že aplikaci požívají vaše děti, požádejte je, ať vás 
do Houseparty přidají. Budete mít možnost se do jejich chatu přihlásit a zjistit, s kým jsou vaši 
potomci v místnosti.   

• V uplynulých týdnech se objevily informace, že instalace Houseparty umožnila hackerům 
získat přístupy do internetového bankovnictví či do streamovací služby Spotify. Je to 
ale nepravděpodobné – aplikace totiž vyžaduje jen oprávnění, která jsou pro ni nezbytná  –
 mikrofon a fotoaparát. Vše ostatní je volitelné. 

 

 

 

 

 

Tábornická pexesa 
Ptáci (tábornické pexeso)  
Cena: 30,- Kč  
Tábornické pexeso je řešeno originálním způsobem 
tak, aby se děti při hraní pexesa zároveň 
zdokonalovaly ve znalostech toho kterého oboru.  
Obsahují tedy dvě sady kartiček, z nichž na jedné je 
vždy fotografie ptáka a v druhé sadě je k tomu 
příslušný slovní popis (český název, latiský název, 
velikost, výskyt u nás). Takže ke hře je potom nutná 
nejen dobrá paměť, ale také určitá znalost. 
Bílý karton A3 - barvný tisk - 2x 32 kartiček 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

https://www.mravenec.cz/shop/141012-ptaci-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/141012-ptaci-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/141012-ptaci-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
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Z nakladatelství Portál  >  Hry a programy z Portálu 
Hry na dlani 
Cena: 255,- Kč 

 
Kniha obsahuje velké množství námětů pro tvořivé hry a činnosti, 
které si kladou za cíl hravou formou upevňovat učivo prvního stupně 
základní školy. Ale nejen to! V knize lze nalézt i hry pro upevnění 
třídního kolektivu, k náplni třídnických hodin, hry zaměřené na 
kooperaci mezi dětmi, podporu všímavosti, soutěživé hry a hry do 
přírody nebo na hřiště. Knihu tedy mohou využít pedagogové jak ve 
škole, tak i ve školní družině, na zájmovém kroužku nebo děti a 
rodiče doma. 
Hry v knize obsažené rozvíjí čtenářskou gramotnost, pochopení a 
porozumění čtenému textu, jeho samotné tvoření. Pomáhají s 
uvědoměním si základních matematických operací a vedou děti k 
tomu, aby si všímaly matematiky v běžném životě kolem sebe (v 
podobě míry, váhy, vzdálenosti atd.). Rozvíjí obecné vědomosti z 
oblasti prvouky, přírodovědy, vlastivědy a etiky. ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Z nakladatelství Portál  >  Hry a programy z Portálu 
Motivační tříminutovky 
Cena: 299,- Kč 
Motivace a pozornost žáků a studentů během výuky nutně 
kolísá. Všimne-li si učitel, že jeho výklad nikdo neposlouchá, děti 
si vyťukávají textové zprávy, štěbetají, zasněně hledí z okna, 
usínají nebo dokonce spí, je čas na motivační tříminutovku, 
neboli životabudič. 
Tyto jednoduché a osvědčené aktivity a hry nevyžadují zvláštní 
přípravu a jsou časově nenáročné. Dávají příležitost učiteli i 
žákům či studentům udělat si malou přestávku, ale také 
rozproudit energii ve třídě nebo ji naopak zklidnit, zaujmout žáky 
a zvýšit jejich připravenost k učení. Hravost a jednoduchost 
motivačních tříminutovek velmi ocení i vedoucí nejrůznějších 
skupin dětí a dospívajících, stejně jako rodiče, kteří hledají 
nápady na narozeninový večírek.     ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
 

https://www.mravenec.cz/shop/hry-a-programy-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/212011-hry-na-dlani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/212011-hry-na-dlani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/212011-hry-na-dlani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/212012-motivacni-triminutovky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/hry-a-programy-z-portalu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/212012-motivacni-triminutovky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/212012-motivacni-triminutovky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
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Další literatura 
Co tu kvete? Originální průvodce přírodou 
Cena: 349,- Kč (běžná cena 499,- Kč) 
 
Nové přepracované vydání úspěšné encyklopedie planých rostlin 
obsahuje přehled nejběžnějších druhů. Seřazuje je do skupin, 
které jsou velmi snadno určitelné i bez větších botanických 
znalostí. Stačí si všímat základních znaků: jakou mají květy baru, 
jestli jsou souměrné a zda jde o strom, keř nebo travinu. Kniha 
nabízí nejen podrobný popis jednotlivých rostlin i s výstižnými 
ilustracemi, ale také základní informace o biotopech a uvádí 
přehledné tabulky a náčrty ilustrující botanické termíny, jako jsou 
typy květenství, plodů, stonků či postavení listů.  
Počet stran:    496     ... 
 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Další literatura 
Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného 
Cena: 349,- Kč 

 
Rozšířený životopisný obrazový průvodce dílem ilustrátora nejen 
foglarovek a mayovek. 
Kniha Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného na 216 stranách 
přináší životopisný text o Bohumilu Konečném, obrazový průřez 
jeho díla - kvalitní celostránkové reprodukce díla, bibliografii a 
životopis. 
Oproti 1. vydání má kniha o 32 stran více, obsahuje cca 70 nových 
originálů. Výslednou grafickou podobu dal knize renomovaný knižní 
grafik Luboš Drtina (mj. autor grafické podoby výstavy 
B.Konečného ve Villa Pellé v Praze). Kniha je doplněna o úvodní 
text vnuka Bohumila Konečného, pasáž o Intimních obrazech, 
rozšířena je obrazová dokumentace pro firmu Baťa. V obrazové 
části došlo k výměně části otištěných originálů (Humoristické listy, 
Intimní obrazy, Mladý hlasatel, Vpřed, ilustrace z foglarovek a knih 
Otakara Batličky …) ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/234230-co-tu-kvete_-originalni-pruvodce-prirodou?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/234230-co-tu-kvete_-originalni-pruvodce-prirodou?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/234230-co-tu-kvete_-originalni-pruvodce-prirodou?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/233037-zeny-a-dobrodruzstvi-bohumila-konecneho-%E2%80%93-2-vydani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/233037-zeny-a-dobrodruzstvi-bohumila-konecneho-%E2%80%93-2-vydani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/233037-zeny-a-dobrodruzstvi-bohumila-konecneho-%E2%80%93-2-vydani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
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Další literatura 
RINGO kroužek dutý 17 cm 
Cena: 130,- Kč 
 
Různé barvy, dle denní nabídky. 
Ringo kroužek je vhodný pro rekreační aktivity, ke 
hrám venku, v tělocvičně i v bazénu. Je to vhodná 
pomůcka pro výuku házení, úchopu, postřehu, 
motoriky, koordinace a dalších činností. Možnost 
pořádání turnajů.     ... 
 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 
Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 
Expedice příroda: 50 našich ptáků  
Cena: 229,- Kč 

 
Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 pěvců, dravců a 
sov. Na kartách najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní 
informace a také několik zajímavostí. Ideální průvodce pro všechny 
milovníky přírody! 
 
50 našich ptáků je skvělým průvodcem pro všechny milovníky 
přírody. 
 
Hra obsahuje: 
50 oboustranných karet 
leporelo s dodatečnými informacemi ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Etapové a celotáborové hry  >  DIVOKÝ ZÁPAD 
BANG! Za pokladem starého Henryho 
Jaroslav Volák, Jitka Nedvědová 
Cena: 80,- Kč 
Celotáborová hra je motivována známou a populární karetní hrou 
BANG! 
BANG! je jedinečná, naprosto originální karetní hra. Autor 
Emiliano Sciarra se nechal inspirovat westernem, kovbojkami a 
Divokým západem. 
Hlavní postavou je zde Šerif, na jehož bedrech leží úkol chránit a 
bránit město a odhalit všechny bandity. Hra má poměrně složitá 
pravidla, protože zde hrají roli vzdálenosti mezi hráči, dostřel, 
speciální postavy a modré karty. Ve hře jsme využili jak principů 
karetní hry, tak obecně prostředí divokého západu. 
V celotáborové hře se průběžně odkazuje na názvosloví z karetní 
hry, stejně tak na grafické zpracování i na vlastní pravidla 

https://www.mravenec.cz/shop/244020-ringo-krouzek-duty-17-cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/244020-ringo-krouzek-duty-17-cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/244020-ringo-krouzek-duty-17-cm?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/266007-50-nasich-ptaku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/266007-50-nasich-ptaku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/266007-50-nasich-ptaku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/121165-bang!-za-pokladem-stareho-henryho?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/divoky-zapad?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/121165-bang!-za-pokladem-stareho-henryho?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
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BANGu!  ... 
 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Edice Hrníček her  >  Sbírky her 
Sbírka her pro táborový program 
Sestavil: Jindřich Kačer 
Cena: 80,- Kč  
Tento soubor pomůže na táboře nebo výletě, když se objeví 
nečekaný volný časový prostor v programu. Najdete zde pravidla 
jednoduchých her, které můžete využít pro doplnění programu od 
několika minut po několik hodin. Je rozdělen podle prostředí, ve 
kterém lze hry hrát. Některé využijete v jídelně, některé na louce, v 
lese, po cestě nebo v noci. 
V kapitole Doplňkové programy jsou hry, které můžete opakovat 
denně nebo jen několikrát v průběhu tábora.  ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 

 

 

Edice Tábor  >  Program 
Tábor Indiánů 
Sestavil: Jindřich Kačer 
Cena: 90,- Kč 
 
Rády a návody pro ty, kdo si chtějí na táboře hrát na Indiány ... 
Indiánská mluva, Indiánské písmo, Indiánské oblečení, Týpí, Totemy 
a jiné výrobky z přírodních materiálů, Indiánská strava. 
   ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

 
Etapové a celotáborové hry  >  INDIÁNSKÉ 
Strážce snů 
Honza Medvěd Šourek a kol. 
Cena: 90,- Kč  
Celotáborová hra je inspirována příběhem Mladého Orla, který je 
ztvárněn ve filmu Strážce snů. Byla poprvé hrána na dvanáctidenním 
letním táboře na Železném Hamru na Střele v červenci roku 2015. 
„Pojďte Mladého Orla doprovodit na cestě za vizí, pojďte, tak jako on, 
zkusit získat vnitřní sílu a porazit svou vlastní Unčagílu. Pojďte s námi 
tam, kde znějí indiánské bubny, tam, kde večer v týpí vychutnávají obřad 
dýmky, tam, kde se po pláních prohánějí stáda bizonů…. Pojďte strávit 
několik báječných dní ve světě indiánů, prožít čirou radost ze hry a 
proměnit sen ve skutečnost.“    ... 

 

 

https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/121165-bang!-za-pokladem-stareho-henryho?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/sbirky-her?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/122060-sbirka-her-pro-taborovy-program?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/745130-sada-kovovych-medaili-_sjezd-na-lyzich_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/122060-sbirka-her-pro-taborovy-program?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/122060-sbirka-her-pro-taborovy-program?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/132011-tabor-indianu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/program?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/132011-tabor-indianu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/132011-tabor-indianu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/indianske?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/121195-strazce-snu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
https://www.mravenec.cz/shop/121195-strazce-snu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202005posel
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PRŮVODCE PRO ZELENÁČE 
Zkušeným zálesákem se člověk nestane ze 
dne na den. Proto jsme připravili přehled 
článků, které při výběru vybavení 
pomohou nováčkům v tábornických a 
turistických oddílech (a jejich rodičům) a 
usnadní úspěšné přežití první vícedenní 
výpravy a letního tábora. 
Jakmile se na jaře začne jezdit s oddílem na vícedenní výpravy, je potřeba pořídit spoustu vybavení 
(batoh, spacák, karimatku, nůž, sekeru, …) a naučit se ho správně používat. V tomto průvodci najdete 
přehled článků z webu Ostrov nápadů, které pomohou najít odpovědi na základní tábornické otázky. 
CO SI MÁM SBALIT 
▪ Jedu na jednodenní výpravu 
▪ Jedu na dvoudenní výpravu s přespáním v lese 

  

CO POTŘEBUJI NA PŘESPÁNÍ V LESE? 
▪ Spacák a karimatka – základ dobré noci 
▪ Deset tipů pro chladnou noc – rady pro 

nocování ve spacáku 
▪ Přístřešek na přespání – něco lehčího místo 

stanu 
▪ Místo na spaní – kde si ustlat v lese 
▪ Čelovka – v noci bývá tma 

 
 
 
JAK TO BUDE S JÍDLEM? 
▪ Jaký ešus koupit – z čeho budu jíst 
▪ Vaření v ešusu – jak si ohřát jídlo na ohni 
▪ Obal na ešus – jak si nezašpinit batoh 

V ČEM TO VŠECHNO PONESU? 
▪ Výběr velkého batohu pro malé děti – správný batoh je 

základ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ostrovnapadu.cz/seznam-veci-na-vypravu/
http://ostrovnapadu.cz/seznam-veci-na-vypravu/#dvoudenni-vyprava-snbspprespanim-vnbspprirode-pod-pristreskem
http://ostrovnapadu.cz/spacak-a-karimatka/
http://ostrovnapadu.cz/deset-tipu-pro-chladnou-noc/
http://ostrovnapadu.cz/nouzovy-pristresek/
http://ostrovnapadu.cz/misto-na-spani/
http://ostrovnapadu.cz/jak-vybrat-celovku/
http://ostrovnapadu.cz/jaky-esus-koupit/
http://ostrovnapadu.cz/vareni-v-esusu/
http://ostrovnapadu.cz/obal-na-esus/
http://ostrovnapadu.cz/vyber-velkeho-batohu-pro-deti/
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JEDU NA STANOVÝ TÁBOR 
Budeme spát v podsadových stanech vlastní výroby 
▪ Jak postavím stanovou podsadu 
▪ Jak si vyrobím postele do stanu 
▪ Jak udělám krov stanu 
▪ Kapsář na zadní stěnu – tam si uložím věci 

CO BUDU JEŠTĚ POTŘEBOVAT? 
▪ Nůž – souhrnné povídání o nožích 
▪ Výběr tábornického nože – podrobný článek o 

výběru zavíracího nože. 
▪ Uzlovačka – proč a jakou uzlovačku pořídit. 

BUBNOVÁNÍ V KRUHU

 

 

 

 

* je aktivní program s bubny, veden profesionálním bubeníkem, přímo u Vás na táboře 

* účastníci hrají na africké bubny „Djembe" a barevně naladěné trubky „Bobotubes" a zažijí 

spoustu zábavy 

* program je vždy přizpůsoben věku dětí 

* Bubnování uskutečňujeme v lese, pod širým nebem, v klubovně či jídelně 

* nabízíme i v anglickém či německém jazyce 

* Zahrát si s námi může každý! 

Délka programu je 45 min a program uskutečňujeme vždy po skupinkách pro max 45 dětí. 

Z tohoto důvodu uskutečňujeme i více programů v jediném dni. 

 

Cena: program 1x45min až 3x45min - 6.000,-Kč ( v ceně je zahrnuta cesta i DPH ) 

http://ostrovnapadu.cz/podsada-na-tabore/
http://ostrovnapadu.cz/podsada-a-postele/
http://ostrovnapadu.cz/krov-na-podsadu/
http://ostrovnapadu.cz/kapsar-do-stanu/
http://ostrovnapadu.cz/nuz/
http://ostrovnapadu.cz/vyber-tabornickeho-noze/
http://ostrovnapadu.cz/uzlovacka/
https://filtrex.us9.list-manage.com/track/click?u=cfee816d55b1fff363a34bf43&id=8b61af17bd&e=a6a43f647b
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Respektujeme nařízení vlády a rádi se přizpůsobíme Vašim hygienickým pravidlům. 

• Účastníci dodržují dostatečný odstup v menších skupinách 
• Nástroje jsou pravidelně dezinfikovány 
• Změny se neodrazí na ceně programu. 

Velice rádi, Váš tábor s bubny navštívíme. 

BUBNOVÁNÍ V KRUHU 

mob: 725 969 369   www.bubnovanivkruhu.cz 

info@bubnovanivkruhu.cz 

 

  

Tvoření s dětmi 
 

Lapač snů 
Co budete potřebovat: 
• 1 delší ohebný hůlku nebo 2 kratší 

(například z vrby nebo lísky) 
• barevné provázky 
• vlny 
• bavlnky  
• stužky korálky 
• krátké dřívka 
• lýko 
• větvičky 
• pírka 
• nůžky 
• nožík 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.bubnovanivkruhu.cz/
mailto:info@bubnovanivkruhu.cz
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Jak na to? 
Nejprve vytvořte z hůlek srdíčko a pořádně ho svažte 
provázkem. Nahoru nechte smyčku na zavěšení a také ji 
pořádně zauzlujte. Vezměte si barevné bavlnky, vlny a 
stužky a vypleťte nimi vnitřek srdíčka. Jako ozdoby 
přidejte korálky nebo krátké dřívka. Na spodní stranu 
lapače přivažte 8- 10 visících asi 10cm dlouhých 
stužek. Na každou navlečte korálek a přivažte 
pírka. Dotvořte podle vlastní fantazie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEA BAG FOLDING 
http://ostrovnapadu.cz/tea-bag-folding/ 
Pod názvem Tea bag folding se skrývají inspirativní skládanky pro ozdobu vánočních dárků a 
originálních přání všeho druhu. Je právě čas se naučit se tuhle jednoduchou skládací fintu z čajových 
sáčků a vlastně z jakýchkoliv stejných pestrobarevných papírů. 
Ideální náplň na předvánoční schůzku družiny. Ačkoliv skládání čajových sáčků vypadá docela složitě, 
nejde o nic těžkého. Stačí poskládat svoji první hvězdu a už ti další půjdou mnohem snadněji.   Na 
internetu potom najdeš kopu nápadů, jak udělat další tvary, všechny mají stejný základ . Jde o 

moderní variantu tradičního origami, 
nápad pochází prý z Nizozemí. 
Skládání čajových sáčku vytváří 
zajímavé barevné a tvarové efekty. 
Potřebuješ osm stejných barevných 
papírových obalů na čajové sáčky (ale 
bohatě stačí i osm stejných 
pestrobarevných letáků), nůžky a 
lepidlo, to je vše. Ohledně čajových 
obalů je důležité, aby byly opravdu z 
papíru (jak je vidět z obrázků, nejde o 
vlastní sáčky, ale o jejich obaly), obaly 
z plastu nejsou použitelné. U letáků je 
nejlepší síla papíru asi jako je 
obyčejný papír do tiskárny (80 g/m²). 

 
 

 

http://ostrovnapadu.cz/tea-bag-folding/
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Hry 

Pohádkové kvízy - https://mitkamjit.cz/?clanek=2744 

 

https://mitkamjit.cz/?clanek=2744
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Autoři: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec 

 

http://www.jezkovka.cz/
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Autoři: Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace 

https://www.ddmslavicin.cz/
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 


