Letní dětská rekreace
Využití volného času dětí by mělo být smysluplné, mělo by respektovat osobnost dítěte a způsob
realizace by neměl ohrozit jeho zdraví.
Jedním z možných vhodných alternativ využití volného času je účast dítěte na letní dětské rekreaci.
Pojem „letní dětská rekreace“ zahrnuje organizované využití volného času dětí ve věku do 15-ti let
v době hlavních letních prázdnin. Účel letních táborů se z historického pohledu měnil. Například v roce
1962 byla prvořadá snaha o zotavení a posílení zdravotního stavu dětí hlavně z větších měst,
druhotně byly sledovány prvky výchovné. Všechny historické pohledy se však shodují v jednom
požadavku, a tím je potřeba přihlížet k věkovým rozdílům dětí.

Ve smyslu stávající legislativy se letní dětská rekreace dělí na:


zotavovací akci, tj. „organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů,
jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické
znalosti nebo dovednosti“



jinou podobnou akci pro děti, tj. „organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší,
než stanoví výše uvedená definice zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti
v poměru rodinném a obdobném“.

Pořádající osoba zotavovací akce je povinna 1 měsíc před jejím zahájením akci ohlásit
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici v místě konání akce). Vzor
ohlášení naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně v části „Dětská rekreace“ - http://www.khszlin.cz/24948-dokumenty.
Příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se hlásí termín a místo konání, počet zúčastněných
dětí, způsob zabezpečení pitnou vodou a způsob zajištění stravování účastníků akce. Po
oznámení se data vloží do informačního systému IS HDM, ze kterého se obratem překlápí HZS
k využití pro případy mimořádných situací (např. lesních požárů, povodní).
Při přípravě zotavovací akce se nesmí zapomenout, že musí být zabezpečena základní péče o
zdraví všech účastníků akce způsobilou fyzickou osobou, tedy zdravotníkem. Jako dozor nebo
zdravotník se mohou účastnit pouze zdravotně způsobilé fyzické osoby. Zdravotní způsobilost
posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (v případě „praktikantů“). Tento
posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní
způsobilosti fyzické osoby.
K dispozici musí být správně vybavená lékárnička, každé ošetření či jiná péče se musí zaznamenat
do zdravotnického deníku a po skončení akce je nutné informovat o zdravotních obtížích dětí

rodiče nebo zákonné zástupce. Předpokladem dobře zvládnuté akce je předem organizovaná
instruktáž fyzických osob zúčastněných na akci.
Zotavovací akce se může účastnit dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní, a které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo
že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Posudek vydává registrující
poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má
platnost po dobu dvou let od data vystavení (jedná se o posudky vydané po 1. 11. 2017), pokud
během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Dále musí být k dispozici prohlášení
o aktuálním zdravotním stavu, které vystavuje zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou
k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den
(vztaženo k nástupu na akci).
Další informace (o umístění akce, vybavení tábořiště, obsahu lékárničky apod.) naleznete
v části „Dětská rekreace“ na webových stránkách zde: http://www.khszlin.cz/24948-dokumenty
Často zjišťované závady:


nesplnění ohlašovací povinnosti



nezajištění možnosti umytí rukou u záchodů a nezajištění náležité intimity u suchého WC



nepředložení protokolu o zkoušce vody k pitným účelům, který prokazuje její zdravotní
nezávadnost



prošlé lhůty spotřeby u potravin a přerušení chladícího řetězce při skladování potravin



nevhodné skladování potravin bez ohledu na vzájemnou slučitelnost a bez ochrany před zevními
vlivy



nedostatečný prostor pro ukládání osobních věci, nezajištění možnosti pohybu mezi lůžky



nepředložení dokladu o zdravotní způsobilosti fyzických osob činných jako dozor nebo zdravotník



nedostatečné vedení povinné dokumentace dětí, chybějící požadované posudky a prohlášení
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