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Hlavním posláním letního nepobytového tábora (LNT) je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí,
částečně také dohled nad dětmi v době pracovního vytížení zákonných zástupců.

1. Práva a povinnosti účastníků a zákonných zástupců, vztahy účastníků a
zákonných zástupců s vedoucími.
1.1. Práva účastníků LNT
Účastník LNT má právo:
a) na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
b) na informace o programu tábora a jeho případných změnách
c) na klidné prostředí
d) na respektování osobního vlastnictví
e) na zdvořilé, slušné a čestné jednání
f) na dodržování ustanovení vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte
g) na to, aby byl respektován jeho soukromý život a život jeho rodiny
h) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku
i) svobodně vyjadřovat svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají. Tento názor má být vyjádřen
adekvátní formou, přičemž tomu musí být věnována patřičná pozornost
j) být chráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo nemá právo
druhému žádným způsobem ubližovat
k) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se cítí v jakékoli nepohodě,
nebo má nějaké trápení
1.2. Povinnosti účastníků LNT
Účastník LNT má povinnost:
a) dodržovat vnitřní řád LNT, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni
b) plnit pokyny vedoucích vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem LNT, chovat se
tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob
c) své chování a jednání usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, ostatních účastníků a
vedoucích LNT a lidí, se kterými přijdou do styku
d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vedoucímu LNT v ten
den, kdy ke ztrátě či poškození došlo
e) řádně docházet na program LNT podle údajů v písemné přihlášce a účastnit se činností
organizovaných vedoucími LNT
f) zacházet s vybavením organizátora LNT šetrně, udržovat prostory v čistotě a pořádku, chránit
majetek před poškozením
g) chovat se zdvořile, čestně a slušně
h) neopouštět prostor školy a školní zahrady bez souhlasu vedoucího LNT
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1.3. Používání vlastních hraček, elektroniky, mobilních telefonů a jiných cenných předmětů
Není dovoleno nosit vlastní hračky, elektroniku, mobilní telefony a jiné cenné předměty. Za ztrátu či
poškození v těchto případech nenese organizátor LNT žádnou zodpovědnost.
1. 4. Práva zákonných zástupců účastníka
a) zákonný zástupce účastníka má právo se informovat na chování svého dítěte u vedoucího LNT
b) zákonný zástupce účastníka má právo vznášet připomínky a podněty k programu a činnostem LNT
u vedoucího LNT
c) zákonný zástupce má právo na informace o programu a případných změnách v programu LNT
1.5. Povinnosti zákonných zástupců účastníka
a) zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucího LNT o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích účastníka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh denního programu tábora
b) zákonný zástupce má povinnost nahlásit změny kontaktních telefonních čísel
c) zákonný zástupce má povinnost uhradit úplatu za stravování na LNT ve stanoveném termínu

2. Provoz a vnitřní režim LNT
2.1. O přijetí účastníka k činnosti na LNT se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky
je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o jejich postavení na trhu práce. Přednostně jsou
přijímány děti zaměstnaných rodičů. V případě vyššího počtu přihlášek než je kapacita tábora, rozhoduje
termín podání přihlášky.
2.2. Stravné je stanoveno dle platných kalkulací jednotlivých jídelen. Nebude-li stravné za účastníka
uhrazeno nejpozději do 30. června, může organizátor LNT rozhodnout o vyloučení účastníka. Zaplacené
stravné se při neúčasti nevrací, je možné ho vyzvednout do jídlonosiče.
2.3. Provozní doba LNT je od 8:00 hod. do 16:00 hod.
8:00 – 8:30 Příchod účastníků
8:30 – 11:30 Dopolední program
11:30 – 13:00 Oběd, polední přestávka
13:00 – 15:30 Odpolední program
15:30 – 16:00 Odchod účastníků
V případě, že si dítě bude po denním programu vyzvedávat zákonný zástupce nebo jím stanovená další
osoba, je nutné dítě vyzvednout do 16:00 hodin.
Nevyzvednutí dítěte ve stanovené době bude považováno za porušení vnitřního řádu LNT.
2.4. Jednotlivé turnusy se uskuteční v areálu základních škol Olšany, Bohdíkov a Hrabenov. Denní
aktivity mohou probíhat i mimo areály těchto škol.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
3.1. Všichni účastníci LNT jsou poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají
na paměti nebezpečí úrazu. Při všech činnostech nesmí ohrožovat bezpečnost svou ani ostatních
účastníků LNT spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací. Dodržují pravidla chování a
hygieny. Vedoucí LNT provede prokazatelné poučení všech účastníků LNT žáků první den a dodatečné
poučení všech, kteří první den chyběli a učiní o tom písemný záznam.
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3.2. Všichni účastníci LNT se chovají při pobytu na LNT tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti na letním nepobytovém táboře
nahlásí účastník vedoucímu, který mu poskytne první pomoc, případně zajistí ošetření lékařem. Úraz
vedoucí nahlásí organizátorovi LNT zajistí zápis do knihy úrazů. Zdravotní indispozici taktéž hlásí
účastník vedoucímu, který uvědomí zákonného zástupce.
3.3. Všichni vedoucí LNT jsou při činnostech povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí
a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj, předcházet vzniku sociálně patologických jevů a chránit je
před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.
3.4. Pokud účastník porušuje vnitřní řád LNT, ohrožuje bezpečnost a narušuje denní aktivity, může být z
tábora vyloučen.
3.5. Všichni vedoucí dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární
předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady
technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto
skutečnostech organizátora LNT a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

4. Podmínky zacházení s majetkem organizátora LNT nebo školského zařízení ze
strany dětí, účastníků
4.1. Účastníci LNT jsou povinni udržovat v pořádku majetek organizátora LNT i školského zařízení, ve
kterém probíhá činnost LNT.
4.2. Účastníci LNT okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku vedoucímu LNT.
4.3. Při každém svévolném poškození nebo zničení majetku organizátora LNT nebo školského zařízení
bude vyžadována úhrada od zákonné zástupce účastníka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě
nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonným zástupcem je vznik škody hlášen Policii ČR,
případně orgánům sociální péče.

5. Vyloučení účastníka LNT
Provozovatel může rozhodnout o vyloučení účastníka z letního nepobytového tábora, pokud tento
účastník nedodržuje vnitřní řád, porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost sebe a ostatních.

V Olšanech 30. 4. 2018

Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy
Vnitřní řád školního letního nepobytového tábora
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