Informace k zahájení letní dětské rekreace ve Zlínském kraji k 28. 6. 2021
Během léta se pro děti pravidelně pořádají pobytové akce, které platná legislativa rozděluje na
zotavovací a jiné podobné akce pro děti.
ZOTAVOVACÍ AKCÍ se rozumí 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 AKCÍ PRO DĚTI se rozumí 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.
S nástupem sezóny upozorňujeme na platnost Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14601/202121/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021. Nadále platí, že pořádající osoba je povinna zotavovací akci
ohlásit 1 měsíc před zahájením, a to příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické
stanici v místě konání akce). Konkrétně je nutné oznámit:
a) termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území
a zeměpisných souřadnic,
b) počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v každém běhu
s uvedením data jeho zahájení a ukončení,
c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou,
d) způsob zajištění stravování účastníků a
e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to
pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.

Dále doporučujeme řídit se pravidly pro konání táborů. Dokument pod názvem Hygienickoprotiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské
rekreace 2021 naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letnidetske-rekreace-2021/.
Počet ohlášených akcí k 28. 6. 2021:
Zotavovací akce (30 a více dětí)
Počet táborů
Počet běhů
Počet dětí

84
130
6685

Jiné podobné akce (do 30 dětí)
Počet táborů
Počet běhů
Počet dětí

15
25
615

Zdůvodnění a vysvětlení výše zmíněného mimořádného opatření:
Za omezených podmínek se umožňuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až
18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na
vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné
organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro
osoby mladší 18 let, a to v návaznosti na aktuální příznivou epidemiologickou situaci ve výskytu
onemocnění covid-19. Službu je možné poskytovat (nebo akci konat) ve vnitřních prostorech v jeden
okamžik maximálně pro 500 osob, ve vnějším prostředí pro 1000 osob. Provozovatel musí zajistit,
aby služba nebyla poskytována osobě, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19
a která, v případě, že se má účastnit více 10 osob, nedoloží negativní výsledek testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě doklad o prodělání onemocnění
covid-19 nebo o očkování.

Vzhledem k stávající epidemiologické situaci a s ohledem na princip předběžné opatrnosti byly
stanoveny podmínky, které podmiňují účast na daných akcích doložením negativního výsledku
vyšetření na onemocnění covid-19, event. dokladu o prodělaném onemocnění nebo
absolvovaném očkování. Zohledněna byla skutečnost, že v rámci prázdninových akcí pro děti
a mladistvé se vytváří kolektivy z dětí, které se ve většině případů během školního roku nestýkají
a mohou být v podstatě z celé republiky, přičemž tyto kolektivy jsou charakterizovány blízkým fyzickým
kontaktem, v případě pobytových akcí až 24 hodin denně. Při nastavení povinnosti byla dále
zohledněna reálná možnost zvládnutí uložených povinností, a to jak rodiči, tak organizátory akcí.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že účastníci vícedenních akcí (typicky pobytové tábory,
příměstské tábory) prokazují „bezinfekčnost“ pouze první den akce. Pro tyto akce mohou děti
jako doklad využít též čestné prohlášení o absolvování preventivního testu ve škole nebo školském
zařízení v souladu s jiným mimořádným opatřením; toto bude využitelné především na počátku
prázdnin, nicméně některé školní akce (vzdělávání, zkoušky), při nichž bude prováděno „školní
testování“ budou probíhat i v prázdninovém období.
Pokud akce trvá déle než 7 dní, mají osoby, které bezinfekčnost prokazovaly pouze výsledkem
antigenního testu, povinnost podstoupit opakované preventivní testování, a to s frekvencí
každých 7 dní pobytu. Povinnost opakovaného testování se nevztahuje na ty účastníky, kteří při
nástupu na akci doloží PCR test ne starší 7 dnů, doklad o očkování nebo prodělání nemoci. Přestože
by bylo optimální, aby byl PCR test proveden nejdéle 72 hodin před konáním akce a následně po
7 dnech zopakován, nebo byl opakovaně proveden alespoň preventivní antigenní test, s ohledem na
organizační obtíže provádění testů u dětí v prázdninovém období a zejména pak v průběhu akcí, které
se navíc konají zpravidla v přírodě a jsou doprovozeny dalšími režimovými doporučeními (např.
doporučením nenavštěvovat veřejně přístupná místa, necestovat veřejnou dopravou apod.), bylo
v návaznosti na požadavky pořadatelů těchto akcí přistoupeno k uvedenému kompromisnímu řešení.
K zamezení dalšího šíření onemocnění covid-19 je v případě zjištění pozitivního výsledku
vyšetření je stanovena povinnost organizátora zajistit izolaci této pozitivní osoby od ostatních
osob, bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání
akce a předat mu tímto mimořádným opatření stanovený rozsah informace o účastnících dané
akce, a dále zajistit, aby osoba s pozitivním výsledkem vyšetření akci neprodleně opustila
s ohledem na svůj věk sama nebo v doprovodu svého zákonného zástupce.
V případě pravidelných akcí (například zájmová činnost, která se koná pravidelně několikrát
týdně), které se konají za účasti homogenního kolektivu, se obdobně „bezinfekčnost“
prokazuje jedenkrát za 7 dnů.
Poskytovatel služby/organizátor akce má povinnost vést evidenci osob po dobu nezbytnou pro
provedení epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví, a to v nezbytném
rozsahu. Aby evidence mohla sloužit pro uvedený účel, měla by obsahovat identifikaci účastníka
(jméno, příjmení), jeho kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí
služby/konání akce (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby (nebo
osoba vedoucí danou aktivitu). Tuto evidenci je poskytovatel/organizátor povinen uchovávat
30 dnů ode dne poskytnutí služby. V případě vícedenní akce se tím rozumí den jejího skončení.

Zpracovala Mgr. Ivana Lukašíková
Ve Zlíně, dne 28. června 2021

