
Dětské tábory 

 
Je umožněno konání organizované volnočasových aktivit osob mladších 18 let, zotavovacích 

akcí a jiných podobných akcí pro osoby mladší 18 let. 

Organizátorovi se nařizuje 

- neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 

osob ve vnějších prostorech, 

- vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v 

rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí 

aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase 

poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne 

poskytnutí služby, 

- osoby účastnící se této akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19 a 

zároveň musejí prokázat podmínky stanovené pro účast na této akci v případě, že je současně 

přítomno více než 10 osob (vzhledem k vývoji epidemiologické situaci jsme se rozhodli 

testovat všechny zúčastněné děti): 

 jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle 

bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění 

podmínek ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly 

splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), f), g) nebo h), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené 

podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně 

přítomné na místě jejího konání. 

• Z uvedeného vyplývá, že v případě předloženého negativního PCR testu, který nesmí 

být starší 7 dnů, není nezbytné přetestování osob. 

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě 

neumožnit účast na táboře. 

Dále se nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku 

preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na 

stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby 

v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16 zajistit oddělení této osoby 

od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci 

neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně 

kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále 

bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a 

předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob 

mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení 

epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví 

příslušný podle místa konání akce. 

 

 

 
 

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#podminky_pro_vstup
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021.pdf

