Tisková zpráva k dětské rekreaci
„Informace k zahájení letní dětské rekreace ve Zlínském kraji k 30. 6. 2016“
Ve Zlíně, dne 30. 6. 2016
Během léta se pro děti pořádají pobytové akce, které platná legislativa rozděluje na
zotavovací akce a jiné podobné akce:
ZOTAVOVACÍ AKCE - 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.
JINÁ PODOBNÁ AKCE PRO DĚTI – organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po
dobu kratší, než stanoví výše uvedená definice, s výjimkou akcí pořádaných pro děti
v poměru rodinném a obdobném.
Pořádající osoba je povinna 1 měsíc před zahájením zotavovací akci ohlásit příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici v místě konání akce). Vzor ohlášení
a další informace naleznete zde: http://www.khszlin.cz/24948-dokumenty. Výsledky
pravidelných kontrol těchto akcí a jejich výsledky budou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách http://www.khszlin.cz/.
Počet ohlášených akcí k 30. 6. 2016:
Zotavovací akce (30 a více dětí)

Jiné podobné akce (do 30 dětí)

Počet táborů
Počet běhů
Počet dětí
Počet zákazů

Počet táborů
Počet běhů
Počet dětí
Počet zákazů

82
124
6508
0

15
19
456
0

Mezi oblíbené lokality patří: Rajnochovice, Rusava, Podhradní Lhota, Buchlovice,
Bojkovice, Starý Hrozenkov, okolí Valašských Klobouk, Držková, Nedašova Lhota,
Vizovice, Velké Karlovice, Solanec, Lidečko, Horní Bečva, Valašská Polanka, Liptál
či Valašská Bystřice.
Základní právní přepisy:
-

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na
zotavovací akce pro děti, v platném znění
vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění

Kontakt pro více informací:
Mgr. Ivana Lukašíková, mailová adresa: ivana.lukasikova@khszlin.cz, telefon: 577 006 733

