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Vzdělávání na PS aneb kdo a jakou kvalifikaci by měl mít? 

 
 

1) Myšleno je opravdu před započetím činnosti, nikoli v průběhu první akce. 

2) U kvalifikací, které je nutné doplnit do roka, běží tato lhůta od prvního uvedení do dané funkce. 

Přerušením výkonu funkce a následným opětovným zvolením se lhůta neanuluje, tedy běží a je nutné 

ji mít splněnou do roka od prvního zvolení. 

3) Myslí se účastníci aktivit, pro které je program připravován, nikoli tedy ti, kteří se na přípravě 

programu aktivně podílejí. Tento řádek platí také pro dospělý doprovod účastníků otevřených akcí. 

Poučení volíme např. v případě aktivit, kdy je dobré poučit o BOZP, první pomoci apod. (tedy třeba 

účastníci vodáckého výletu – nikoli však jeho organizátoři). 

funkce před započetím               1) 

vykonávání funkce 

do roka od prvního         2) 

uvedení do funkce 

účastník aktivit                 3) 

starší 15ti let 

případně poučení  

Pomocné funkce na akci   4) 

(kuchař, zásobovač…) 

Pionýrské minimum, 

poučení 

 

Pomocné funkce celoroční 

mimo akce                        5) 

případně poučení  

Instruktor 15-18 let KI nebo VDK-IN  

Instruktor 18+ dtto + poučení BOZP, PP  

Oddílový vedoucí KOV nebo VDK-V  

Vedoucí PS Pionýrské minimum Kval. vedoucího PS 

Hospodář PS (revizor)      6) Pionýrské minimum Kval. hospodáře PS 

Delegát PS u KRP Pionýrské minimum Kval. člena rady 

Člen vedení PS                 7) Pionýrské minimum Kval. člena rady (vedoucího 

PS) 

Instruktor na táboře KI nebo VDK-IN  

Vedoucí na táboře             8) dtto + poučení BOZP, PP  

Oddílový ved. na táboře    9) KOV nebo VDK-V  

Další funkce tábora         10) 

(kuchař, zásobovač…) 

Pionýrské minimum, 

poučení 

 

Hlavas tábora Kval. HVT  

Zdravotník tábora Kval. ZZA  

Hospodář tábora             11) Pionýrské minimum, 

poučení 

 

Dospělá návštěva tábora Poučení  



 
 

  strana 2 z 2 

 

 

4) Poučení by mělo být před každou akcí – využíváme takto tedy jen pracovníky, kteří nám pomáhají 

opravdu jen občas. Případně je vhodné oslovovat bývalé vedoucí s kurzem KOV, KI apod., které 

nemusíme již více poučovat. 

5) Sem patří správce webu, správce táborové základny (pozor – brigáda na zkrášlení základny je ale 

akce), správce klubovny… Podstatou je, že se jedná o funkci, při níž daná osoba nepřijde do styku 

s dětmi. 

6) Revizora nově nemusí mít PS ustanovena. 

7) Pokud má PS vedení, pak je minimálně tříčlenné. PS si může zvolit a stanovit, že roli vedení bude 

zastávat samotný vedoucí PS, pak je ale nutné mít toto rozhodnutí písemně, například v zápise z rady 

PS. 

8) Jedná se o vedoucího, který na táboře pracuje po celou dobu v týmu vedoucích. Např. tedy tábory, 

které nejsou rozděleny do samostatně organizovaných oddílů. U všech táborů však doporučujeme 

alespoň nějaké vedoucí s kvalifikací KOV či VDK-V mít. 

9) Oddílový vedoucí na táboře je vedoucí, který samostatně pracuje s oddílem. S činností oddílu mu 

můžou pomáhat další instruktoři a vedoucí s kvalifikací KI nebo VDK-IN. 

10) Stejné jako v druhém řádku tabulky. 

11) Doporučujeme ale spíše osobu s kvalifikací hospodáře PS nebo alespoň účastníka semináře hospodář 

tábora. 
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