Souhrnná informace o průběhu zotavovacích a jiných podobných akci pro
děti v Olomouckém kraji v roce 2020 (k 31.8.2020).
Přehled nahlášených akcí k 31.8.2020:


112 zotavovacích akcí, kde proběhlo 164 běhů/turnusů a bylo přihlášeno 9 962 dětí.

Zotavovací akce pro děti (dále jen „ZA“) je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15
let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost,
popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.


37 jiných podobných akcí pro děti, kde proběhlo 41 běhů/turnusů a bylo přihlášeno
949 dětí.

Jiná podobná akce pro děti (dále jen „JPA“) je organizovaný pobyt pro děti v počtu menším
nebo po dobu kratší, než stanoví výše uvedená definice zotavovací akce s výjimkou akcí
pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.
Podobně jako v jiných letech byl zjištěn velký počet akcí typu „příměstský tábor“. Pořádání
těchto akcí není legislativně ve smyslu ochrany veřejného zdraví nijak upraveno. Jedná se o
různé volnočasové a edukativní aktivity v denním režimu bez ubytování dětí. Je tedy velmi
důležité, aby rodiče ověřili kvalitu poskytovaných služeb. Důležité je také věnovat pozornost
způsobu zajištění stravování a podávání nápojů.
Přehled kontrol za období od 1.7.2020 do 31.8.2020:
 74 kontrol ZA
 12 kontrol JPA
Kontroly byly bez nedostatků. Provozovatelé přistoupili k pořádání táborů v naprosté většině
velmi zodpovědně a již s předstihem se zajímali o podmínky a doporučení k pořádání táborů v
letošním roce. V rámci aktuální epidemiologické situace spojené s výskytem onemocnění
COVID-19, při provozování akcí respektovali „Hygienicko-protiepidemická opatření
stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020“, které vydalo v červnu 2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Epidemiologická situace na táborech byla v období od 1.7.2020 do 31.8.2020 klidná. Nebylo
hlášeno žádné akutní průjmové onemocnění a ani jiné hromadné onemocnění.
Žádná ZA a ani JPA nebyly zrušeny z důvodu epidemického výskytu infekčních onemocnění
a nebyl vydán žádný zákaz konání. Akce proběhly bez problémů.
Podněty
V období od 1.7.2020 do 31.8.2020 byly přijaty dva podněty. Oba podněty se týkaly
příměstských táborů.
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