Potřebné dokumenty pro osoby podílející se na vedení tábora
Osoby podílející se na vedení tábora musí doložit splnění požadavků, které vyžaduje jejich pozice
na táboře, následujícími dokumenty:
1. Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi – tzv. „papír na hlavu“, musí jej mít všechny osoby pracující
na táboře samostatně s dětmi. Vystavuje jej praktický lékař, potvrzení má platnost jeden rok.
2. Potravinářský průkaz, v němž praktický lékař osvědčí zdravotní způsobilost k činnostem epidemiologicky
závažným. Musí jej mít všechny osoby podílející se na přípravě stravy.
3. Vůdcovský dekret, který splňuje podmínky pro „osvědčení hlavního vedoucího“ dle podmínek MŠMT. Musí jej mít
vůdce tábora.
4. Zdravotnický dekret dokládající absolvování kursu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře
v rozsahu dle vyhlášky č. 106/2001 Sb. ve znění její novely č. 148/2004 Sb. Problematiku zdravotnické kvalifikace řeší
Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka.

…...................................................................................................................................................
LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PRACOVAT S DĚTMI
Vydávám toto lékařské potvrzení:
Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________
Rodné číslo: ___________________________________________________________________________
Je zdravotně způsobilý/á jako osoba činná při zotavovací akci pro děti a mládež jako dozor (vedoucí
dětského kolektivu)
V _________________ dne ________________
razítko a podpis ošetřujícího praktického lékaře
u kterého je jmenovaný registrován
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