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Letní činnost 2020 – aktuální náměty k uvážení/řešení 

 
 

Pro pořadatele táborů 

Je možné, že se některé tábory budou potýkat s nedostatkem vedoucích: 

- Některé vysoké školy už oznámily, že u nich dojde k prodloužení studia až do konce měsíce 

července. Není jasné, o které školy přesně půjde. Požádejte vaše „vysokoškoláky“, ať se 

informují přímo na své škole, zda se jich to týká. 

- Podobný případ může nastat i u pracovníků tábora, kteří jsou v  zaměstnání1/. Hlavně velké 

továrny naznačují, že budou v rámci dohánění výroby využívat i pracovní soboty a 

prodloužené směny. 

- Vzhledem k předchozím informacím může dojít i ke scénáři, kdy bude třeba řešit program 

tábora s větším důrazem na samostatnou práci instruktorů. To je zcela reálné, jen je 

tomu je potřeba program přizpůsobit. 

- Do hry může vstoupit i chytrá karanténa. Někdo může být vytrasován jako kontakt 

na pozitivního pacienta. Pak nastoupí do karantény. – „Máme“ nějaké náhradníky? 

Budeme je hledat/připravovat? 

- V současné době jsou zrušeny všechny vzdělávací akce. Vzhledem k  času je jasné, že 

do prázdnin se žádný klasický kurz nestihne.  

- Pokynem garanta ÚPVC jsou posunuty termíny pro získání kvalifikace instruktorů a 

vedoucích oddílů, bude jim tedy stačit v případě potřeby Pionýrské minimum, které 

zajišťuje pionýrská skupina. Vzhledem k tomu, že budete v některých případech 

nahrazovat jiné předepsané kvalifikace, věnujte přípravě a realizaci vzdělávání na PS 

odpovídající pozornost – jeví se, že v červnu už pro to možnosti budou. 

- Určitě jste už zaregistrovali informaci, že Pionýr připravil nouzový scénář pro kurz HVT. 

Jeho platnost je sice omezená do konce roku 2020, ale pokud jste pro váš letošní tábor 

počítali s doškolením HVT, tak je to jedna z možností.  

Je možné, že povolené tábory budou muset dodržet některá omezení: 

- Otázka početního omezení tábora. Chápeme, že rozhodovat, kdo pojede a kdo ne je 

nepříjemné. Ale přemýšleli jste třeba nad tím, že místo jednoho čtrnáctidenního tábora by 

šly udělat dva sedmidenní? Stačil by vám stejný termín pronájmu základny, jeden HVT i 

zdravotník. V případě prostorového a personálního zázemí, by šlo tábor rozdělit na dva  

KRATŠÍ běhy. 

- Ustojíte finančně případný snížený počet účastníků? (S některými náklady nelze hnout…) 

- Jak jsou pro vás fakticky omezující/realizovatelné požadavky např. na opakovanou a 

zvýšenou hygienu – zejména časté mytí rukou? Případnou dezinfekci? 

- Co případný požadavek na nevstupování „do obce“ (vyjma nákupů a mimořádných potřeb), 

je to reálné? 

                                            
1/ Přišly nám podněty, ať intervenujeme kvůli uvolňování ze zaměstnání. V tomhle případě – na rozdíl 
od jiných, kdy se o námi přinesených podnětech diskutuje, zde jsme aktuálně byli, vzhledem 
k problémům v ekonomice, zcela odkázáni na jednotlivé konkrétní zaměstnavatele s  tím, že 
o centrální intervenci se neuvažuje. 
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Dokázaly by tábory, které jsou v obci přímo situované (využívání bývalých škol), zamezit 

kontaktu s místními obyvateli? 

- Pokud se chystáte na tábor do nějakého rekreačního zařízení, budete tam sami? (Nebo ne? 

Jak to bude s kontakty?) 

- Kalkulujte v rozpočtu se zvýšenými náklady na dezinfekční, případně jednorázové hygie-

nické prostředky. 

- Počítejte s tím, že pokud tábor nebude možné realizovat, budete muset vracet účastnické 

poplatky ve 100% výši. 

Pro pronajímatele základen, nebo pro PS s více vlastními běhy na TZ: 

- Možný scénář je dezinfekce základny před předáním dalšímu turnusu. Dezinfikovat běžný 

stanový tábor znamená den práce. K tomu dostatek lidí, ale i náklady za hygienické 

pomůcky. V loňském roce jsme si to vyzkoušeli. Je třeba si s nájemci vyjasnit případný plán 

dezinfekce. 

- Myslete na včasný rozbor vody. Rozbor je platný tři měsíce. Určitě na něm budou stavět 

všechny hygienické stanice a s výjimkami to bude obtížné. 

- Jeví se hodně pravděpodobné, že letos hygienici nedovolí tábory bez tekoucí pitné vody.  

Řešíme otázku přesunutí takových táborů na naše pionýrské základny, které hygienické 

podmínky splní. Samozřejmě by to přineslo různé komplikace, ale je to jedna z  cest, jak 

přednostně odbavit naše pionýrské tábory. Pokud budete mít volný běh na takovém 

vhodném tábořišti, poskytněte, prosím, informaci vaší krajské organizaci Pionýra. 

- Kontaktujte vaše nájemníky, zda s pronájmem u vás stále počítají, zda jsou ochotni 

přizpůsobit se případným zhoršeným podmínkám – např. zkrátit tábor o jeden den, pomoci 

s dezinfekcí. Případně realizovat tábor s předepsaným sníženým počtem účastníků. 

Požádejte je o promyšlení situace již nyní, aby po stanovení pravidel byla jejich reakce co  

nejrychlejší. 

- Chápeme, že s některými náklady nelze hnout, nicméně projednejte výši nájemného 

s nájemci zejména pro případ snížení možného počtu účastníků. 

- K provozu bude nezbytné mít zvýšené zásoby dezinfekčních prostředků, respektive 

jednorázových ochranných pomůcek. 


