
Podmínky účasti na táboře 2021  v souvislosti s onem. Covid-19  

povinné přílohy k nástupu na tábor: 

• Doložení negativního onem. Covid-19 (kdy musí mít 72 hodin před odjezdem negativní PCR 
test, antigenní test (prohlášení+foto). Pokud tedy nemají potvrzení o prodělání nemoci nebo 
očkování – certifikát. 

• podepsaná přihláška 
• vyplněný a podepsaný nástupní list s datem ne starším jednoho dne ke dni nástupu na tábor 
• potvrzení od lékaře o způsobilosti účastníka (ne starší 2 let, pohlídat datum vystavení!) 

 

 

V tomto dokumentu aktualizujeme informace o podmínkách účasti na letním táboře, týkající se 
aktuální epidemiologické situace, na základě mimořádných opatření vydaných Vládou ČR. 

Písemné potvrzení nebo certifikát o očkování, prodělání nemoci Covid-19 či testu získáte na portálu 
https://ocko.uzis.cz/. 

Pobytové tábory 

Vstup na tábor je možný pouze těm účastníkům (s výjimkou dětí do 6 let věku), kteří jsou 
schopni doložit, že na odběrovém místě: 

1) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem,  

nebo 

2) absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  
s negativním výsledkem,  

nebo  

3) jsou očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování 
(https://ocko.uzis.cz/), které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce 
oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve 
státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým 
rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních 
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje 
údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který 
potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:  

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  



ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 
14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 

4) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

5) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Samotest mají povinnost zajistit 
zákonní zástupci. 

(Důrazně doporučujeme využít pro neočkované účastníky RT-PCR testy) 

Úplný seznam podmínek pro vstup na tábor je přiložen níže (mimořádné opatření Č. j.: MZDR 
14600/2021-16/MIN/KAN ze dne 21. 6. 2021). 

Během pobytového tábora /delší 7-mi dnů/ 

Testování účastků tábora (včetně pedagogů, vedoucích  aj.  personálu) po uplynutých 7 dnech. 

Přetestování dětí v rámci letních táborů, které trvají déle než týden, bude po sedmi uplynulých dnech 
nutné pouze u dětí, které před odjezdem na tábor podstoupily antigenní test nebo samotest na místě! 
Samotest mají povinnost zajistit zákonní zástupci. 

Epidemiologická pravidla, která je nutné dodržovat v průběhu tábora jsou dostupná zde...  
https://covid.gov.cz/ 

Výše uvedené podmínky, které jsou podmínkou účasti, je nutné doložit výsledkem testu, nebo 
potvrzením o očkování, případné certifikátem z portálu https://ocko.uzis.cz/ 

Aktuální opatření ze strany MZCR upravující vstupu do provozoven (např. restaurace, muzea, 
ZOO atd.) jsou dostupné zde...  https://covid.gov.cz/ 

 
 
 
VEDOUCÍ pokud jste byli očkováni (první nebo druhou dávkou) nebo podstoupili PCR test, 
certifikát si vytiskněte a použijete na tábor (nejen tam!), jde o písemné potvrzení nebo certifikát o 
očkování, prodělání nemoci Covid-19 či testu získáte na portálu https://ocko.uzis.cz/ 
(přes uvedené RČ vám dojde kod formou sms a dostanete se na danou písemnost. Stáhnete buď do 
mobilu nebo ještě lépe vytiskněte.) Díky za spolupráci! 
 
 
 



 

COVID-19 - opatření na přímo na táboře 

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice (KHS) jsme již v minulém roce vypracovali 
systém opatření k minimalizaci rizika šíření koronaviru (COVID-19) na našich táborech. Pro 
rok 2021 plánujeme stávající postupy dodržovat i nadále a personál před nástupem na tábor opět 
důkladně proškolit. Vzhledem k tomu že se situace neustále vyvíjí, aktuální opatření budeme 
v případě nutnosti upravovat a o situaci budeme rodiče informovat. Opatření jsou obsáhlá, zde 
přinášíme stručný souhrn. 

Příjezd na tábor: 

Ihned po příjezdu do táborového střediska (v případě, že dítě přiveze zákonný zástupce), ještě před 
samotným ubytováním, každé dítě v rámci zdravotního filtru prohlédne zdravotník. Táborníkům je 
změřena teplota a prohlédnuta zdravotní dokumentace, ve které rodič potvrzuje, nejpozději den před 
nástupem dítěte na tábor, že je dítě zdravé a v uplynulých dnech neprodělalo žádné infekční 
onemocnění, tedy ani koronavirus, a nebyla mu nařízena karanténa. Přijímání a kontrola účastníků 
probíhá u brány do areálu, kam není mimo personál a táborníky, na doporučení KHS, nikomu 
dalšímu umožněn přístup.  

Protože víme, že zejména v letních měsících, může být zvýšení teploty způsobené například delší 
cestou autem ve vysokých teplotách a nedostatečným pitným režimem, provádíme u dětí měření s 
časovým odstupem opakovaně (dítě necháme mezi měřeními odpočinout, podáváme tekutiny, 
vitaminy apod.). Pokud je naměřená teplota opakovaně vyšší než 37,5 C°, dítě není možné na tábor 
přijmout. V takovém případě bude nástup účastníka na tábor možný v pozdějším termínu, pokud 
bude dítě bez zvýšené teploty a rodiče doloží negativní výsledek alespoň antigenního testu. (Pokud 
KHS nestanoví jinak.) 

Nová opatření: 

Při nástupu na tábor (u zdravotního filtru) budeme vyžadovat negativní test na COVID-19 (PCR, 
antigen), potvrzení o platném očkování nebo prodělané nemoci v uplynulých 180 dnech. Bez toho 
bohužel není možné děti na tábor přijmout. Pro bezpečnost vás i táborníků bude probíhat pravidelné 
testování personálu. Ten se při nástupu na tábor musí prokazovat stejným způsobem. 

Stravování: 

Děti chodí na jednotlivá jídla po menších skupinách a jídelní stoly jsou mezi návštěvou stravovací 
budovy vždy dezinfikovány. Oddílový vedoucí každého oddílu se také pokaždé ujistí, že si děti před 
jídlem umyly a dezinfikovaly ruce. 

Všeobecná hygiena na táboře: 

Všechny společné prostory jsou pravidelně dezinfikovány. Na toaletách a v umývárnách jsou 
umístěny dezinfekční přípravky, které jsou i u vstupu do všech společných prostor a k dispozici u 
oddílových vedoucích. Stejně tak prochází důkladnou dezinfekcí i všechny chatky mezi jednotlivými 
turnusy, kdy dodržujeme rozestup 8 hodin mezi odjezdem a nájezdem táborníků. 



Na dodržování veškerých opatření dohlíží po celou dobu kvalifikovaný zdravotnický personál, který 
v případě zdravotních obtíží účastníka bezodkladně informuje rodiče. 

Organizace programu tábora s ohledem na opatření proti 
COVID-19: 

Na doporučení pracovnic spádové KHS jsme museli omezit výlety dětí do okolí na minimum, aby 
nedošlo ke styku táborníků s veřejností. Výlety do přírody v okolí tábora samozřejmě probíhat 
budou. Dále platí stejně jako v minulém roce zákaz veškerých návštěv rodičů a jiných osob během 
konání tábora. Celotáborové programy se budeme snažit koncipovat tak, aby nedocházelo k velké 
koncentraci táborníků na jednom místě, budeme dbát na to, aby byly společné prostory za 
přítomnosti dětí větrány, a aby děti dodržovaly všechna aktuální opatření. 

 


