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ČÁST A

Část A - Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží
1.

Každý právní subjekt v rámci ČTU (dále jen subjekt ČTU), pořádající akce pro děti
do 18 let, musí tyto akce pořádat prostřednictvím osob splňujících podmínky podle
Čl. III bodu 3.2 Stanov ČTU, kde se uvádí, že „v rámci ČTU mohou pořádat činnost
s dětmi do 18 let výhradně osoby, které prokážou svoji způsobilost podle podmínek
stanovených Směrnicí o kvalifikačních zkouškách“ (dále jen způsobilá osoba).

2.

Za oblast vzdělávání zodpovídá místonáčelník ČTU pro oblast vzdělávání.

3.

Druhy vzdělávacích programů:
3.1. Vzdělávání vedoucích dětských kolektivů a dalších pracovníků s dětmi a mládeží:
Programy akreditované MŠMT:
a) Hlavní vedoucí dětských táborů;
b) Zdravotník zotavovacích akcí;
c) Další akreditované programy, o jejichž potřebě pro ČTU rozhodne NR ČTU.
Programy neakreditované MŠMT:
d)Pracovník s dětmi a mládeží v jejich volném čase (Velká placka);
e)Malá placka.
3.2. Odborné vzdělávání členů ČTU v oblasti tábornictví a příbuzných zájmových oborech:
a)Tábornické školy ČTU;
b)Odborné kurzy.

4.

Způsobilá osoba je osoba, která prokáže odbornou způsobilost, bezúhonnost a je
starší 18. let.
4.1 Odbornou způsobilost prokazuje uchazeč absolvováním vzdělávacího programu
podle 3.1.d) a úspěšným složením závěrečné zkoušky.
4.2 Bezúhonnost prokazuje uchazeč čestným prohlášením, které je součástí
přihlášky na vzdělávací program podle 3.1.d), kterou dále potvrdí vysílající
základní článek ČTU.
4.3 Dovršení věku 18. let je prokazováno předložením občanského průkazu před
vykonáním zkoušky podle 4.1.
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5.

Hlavního vedoucího dětského tábora může vykonávat pouze způsobilá osoba, která
absolvuje vzdělávací program podle 3.1.a) a úspěšně složí závěrečnou zkoušku.

6.

Zdravotníka zotavovací akce může vykonávat pouze osoba, která absolvuje
vzdělávací program podle 3.1.b) a úspěšně složí závěrečnou zkoušku, případně
osoba splňující zákonné podmínky.
Bezúhonnost a dovršení věku 18 let prokazuje uchazeč podle 4.2. a 4.3.

Část A1 - Vzdělávací programy
7.

Vzdělávací programy akreditované MŠMT:
Hodinová dotace, osnovy a organizace vzdělávacích kurzů je daná vzdělávacím
projektem, na jehož základě je akreditace udělena.
Akreditace je udělována vždy na určité časové období, po jehož uplynutí je nutno
vypracovat nový vzdělávací projekt a znovu požádat o udělení akreditace.
Aktuálně platné vzdělávací projekty jsou proto přílohami této směrnice.

8.

Vzdělávací programy neakreditované MŠMT:
8.1 Pracovník s dětmi a mládeží v jejich volném čase (Velká placka), dále jen PsDM:
Vzdělávací program ukončený závěrečnou zkouškou je určen pro vedoucí
oddílů dětí a mládeže případně pro osoby pořádající pro tuto věkovou skupinu
jednorázové akce. Absolvování vzdělávacího programu a úspěšně složená
závěrečná zkouška je jednou z podmínek k získání způsobilosti pro pořádání
činnosti s dětmi do 18. let podle odstavce 1.
Vzdělávací projekt PsDM je přílohou této směrnice.
Kurzy podle odstavce 17. může pořádat každá oblast, která má zřízeno školící
místo.
8.2 Malá placka:
Vzdělávací program Malá placka je určen pro osoby ve věku 15 – 18 let, kteří
spolupořádají činnost s dětmi do 18 let pod vedením vedoucího oddílu, akce
apod. (dále jen instruktoři).
Instruktorem nemusí být způsobilá osoba. Malá placka je nástrojem pro výchovu
budoucích pracovníků s dětmi a mládeží.
Vzdělávání v rozsahu Malé placky je v kompetenci jednotlivých základních
článků ČTU.
Způsob vzdělávání, povinný rozsah znalostí a podmínky pro udělení Malé placky
a evidence je v kompetenci jednotlivých základních článků ČTU.
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8.3 Spojování vzdělávacích programů:
Ve vzdělávacích programech podle článků A.3.1.a) a A.3.1d) jsou některá
shodná témata. Proto se připouští v rámci jednoho kurzu udělit úspěšným
absolventům osvědčení za oba programy. Vzdělávací projekt spojeného kurzu
je přílohou této směrnice.

Část A2 - Vzdělávací zařízení ČTU
9.

Vzdělávací zařízení ČTU tvoří Ústředí ČTU a Školící místa (dále jen ŠM).
9.1 Ústředí ČTU zajišťuje podle rozhodnutí NR ČTU akreditace pro jednotlivé akreditované vzdělávací programy, vzdělávací projekty pro neakreditované vzdělávací
programy, potvrzuje ustavení Školících míst, vypracovává metodiku vzdělávání,
vede evidenci vydaných osvědčení (kromě Malé placky).
9.2 Náčelníkem Vzdělávacího zařízení ČTU je místonáčelník ČTU pro vzdělávání.
9.3 Každá Velká rada ČTU která projeví zájem a má k tomu prostorové, materiální a
personální předpoklady, může zřídit Školící místo, které zastupuje náčelník ŠM.
9.4 Zřízení Školících místa potvrzuje Ústředí ČTU na základě předložení žádosti
o zřízení ŠM s uvedením jména náčelníka ŠM včetně kontaktů, adresy ŠM,
adresy místa, kde budou kurzy pořádány pokud není stejná jako adresa ŠM a
seznam lektorů pro všechny přednášené obory s uvedením jejich kvalifikace.
9.5 Školící místa evidují přihlášky zájemců o účast na vzdělávacích kurzech,
vyhlašují termíny a organizují vzdělávací kurzy.

Část A3 - Provádění vzdělávacích programů
10.

Vzdělávací kurzy provádí Školící místa.

11.

S vyhlášením vzdělávacího kurzu současně ohlásí ŠM konání kurzu Ústředí ČTU.

12.

ŠM provede vzdělávací kurz v souladu se vzdělávacím programem.

13.

ŠM vede a archivuje povinnou dokumentaci kurzu – kompletně vyplněné přihlášky,
třídní knihu a případné písemné práce uchazečů.
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14.

Originál třídní knihy a přihlášek (kopie archivuje ŠM) doručí ŠM na Ústředí ČTU
(případně náčelníkovi Vzdělávacího zařízení ČTU), které podle těchto dokladů vystaví osvědčení.
Dohodou mezi ŠM a ústředím ČTU je možné uvedený postup modifikovat.

15.

Vzdělávací zařízení ČTU archivuje originály třídních knih a přihlášek uchazečů.

16.

U vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT může být provádění vzdělávacích
programů odlišné od výše uvedeného. V tomto případě musí být provedení školícího
programu uvedeno ve vzdělávacím programu.

ČÁST B

Část B - Odborné vzdělávání
17.

Odborné vzdělávání je v ČTU realizováno formou TÁBORNICKÝCH ŠKOL ČTU a
ODBORNÝCH KURZŮ.

18.

TŠ je základní stupeň odborného vzdělávání v ČTU. Absolvent by měl získat základní znalosti a dovednosti z oblasti tábornictví a trampingu.

19.

Na TŠ navazují nadstavbové kurzy pro zájemce o hlubší poznání jednotlivých témat.
Dle zájmu mohou být pořádány i odborné kurzy, které s tématy TŠ nesouvisí.

Část B1 - Tábornická škola ČTU (dále jen TŠ)
20.

TŠ může pořádat kterákoliv oblast ČTU, která prokáže, že jsou splněny základní
požadavky pro její konání. Pořadatelem TŠ musí být subjekt s právní subjektivitou
(především VR).

21.

TŠ je akce otevřená pro členy i nečleny ČTU.

22.

Je určena osobám starším 15 let.

23.

Délka trvání TŠ je minimálně 14 dnů.

24.

Minimální počet frekventantů je 12 osob.

25.

Minimální povinný objem přednášených témat stanoví příloha k této směrnici,
ostatní program TŠ může její pořadatel koncipovat dle svého uvážení.
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26.

Souhlas k pořádání TŠ dává PMT po doložení počtu přihlášených, místa konání,
seznamu lektorů a programu TŠ, aby bylo možno posoudit splnění podmínek dle
bodů 22 až 25. Výše uvedené pořadatel dokládá formou hlášenky TŠ ČTU (vzor je
přílohou k této směrnici).

Část B2 - Odborný kurz
27.

Odborný kurz může pořádat kterákoliv oblast ČTU, která prokáže že jsou splněny
základní požadavky pro jeho konání. Pořadatelem odborného kurzu musí být subjekt s právní subjektivitou (především VR).

28.

Odborné kurzy schvaluje a na internetu vyhlašuje PMT.

29.

Délka trvání odborného kurzu je minimálně jeden celý víkend.

30.

Odborný kurz je vyhlašován vždy k jednomu tématu (např. topografie, lanové
překážky, vodní turistika, lasování a podobně).

31.

Je určen osobám starším 15 let. Podle typu kurzu může být věková hranice zvýšena.

32.

Součástí odborných kurzů je i školení hospodářů a ekonomů.

33.

V rámci odborných kurzů mohou být pořádány i tzv. Postgraduály – setkání za
účelem intenzivní výměny zkušeností.

ČÁST C

Část C - Platnost osvědčení
34.

Platnost osvědčení akreditovaných kurzů se řídí podmínkami akreditace.

35.

Osvědčení neakreditovaných kurzů mají neomezenou platnost.

36.

Uznávání osvědčení: ČTU uznává osvědčení vydaná v jiných organizacích.
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ČÁST D

Část D - Závěrečná ustanovení
37.

Tuto směrnici o kvalifikačních zkouškách schválila NR ČTU dne 5.12.2015 a tímto
dnem nabývá účinnosti a platnosti.

Milan Rychlý
náčelník ČTU

Česká tábornická unie, z.s.

Pavel Bublík
místonáčelník ČTU pro vzdělávání
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