
Školení hlavních vedoucích táborů 
s akreditací MŠMT 

Školení je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a absolventi školení 
obdrží potvrzení o kvalifikaci Hlavní vedoucí tábora. Tato kvalifikace sice zatím není pro naše 
jednoty a naše tábory povinná, ale určitě je výrazem a jedním z předpokladů kvality daného 
tábora .  
Pořadatel : Rada mládeže Orla  
Datum konání : pátek 26.11. (začátek v 17 hodin) - neděle 28.11.2010 (ukončení kolem 12 
hodin)  
Místo konání :  Orlovna Žďár nad Sázavou, Libická 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
www.orlovna.cz 
Přihlášky:  přiloženou návratkou do 16.11.2010 na adresu: Orel – ústřední sekretariát 
Pellicova 2c 602 00 Brno, fax: 543 244 882, e-mail: ustredi@orel.cz ,  
Podmínky pro účastníky:  

 ročník 1992 a starší  

 školení je určeno všem, kteří jezdí na orelské tábory jako vedoucí nebo asistenti, 
především potom je určeno pro hlavní vedoucí táborů 

 počet účastníků je omezen na maximálně 35,  

 počet účastníků z jedné jednoty není omezen, v případě většího zájmu bude nutné 
omezit počty účastníků z jedné jednoty 

 podmínkou účasti je členství v Orlu  

 školení je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, úspěšní 
absolventi školení obdrží osvědčení o absolvování odborné přípravy ke kvalifikaci 
Hlavní vedoucí dětských táborů  

Program:  
pátek 26. listopadu 2010: 
17:00 – 18:30 – Úvod a Základní právní předpisy  
18:30 – 21:00 - Práva a povinnosti provozovatele a organizátora  
sobota 27. listopadu 2010: 
9:00 – 11:15 – Pravidla bezpečnosti a hygienické předpisy + základy zdravovědy 
11:15 – 12:00 - Personální práce na táboře  
14:00 – 15:30 – Pedagogické a psychologické znalosti  
15:30 – 17:00 – Ekonomika a hospodaření tábora  
18:00 – 21:00 – Programová a organizační příprava tábora  
neděle 28. listopadu 2010: 
07:30 – mše svatá v kostele sv. Prokopa 
09:00 – 10:00 – výchova ke křesťanským hodnotám  
10:30 – 12:00 – sport na táboře  
12:15 – 13:00 – závěrečný test  
 
Vedení školení:  
garanti jednotlivých odborných sekcí:  
Ladislav Kotík – sekce Právo  
Mgr. Petra Kratěnová – sekce Pedagogika a psychologie 

mailto:ustredi@orel.cz


Eliška Vecheta – sekce Program tábora a organizace  
Mgr. Gabriela Brtníková  – sekce Sport na táboře 
MUDr. Martina Dobrovolná – Zdravověda, hygiena 
  
Účastnický poplatek:  
cena 250 Kč (dotovaná cena pro členy Orla), bude zaplacen na místě, účastnický poplatek 
zahrnuje ubytování, stravování a materiály  
 
Ladislav Kotík, gen. sekretář 
 


