
 

 

 

 

  

  

Česká tábornická unie –  

Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s.  

Údolní 5, 602 00 Brno    

Ič: 65352254 

www.ctujm.cz 

Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu 

uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: 

"Uznaná nestátní nezisková organizace pro práci 

s dětmi ve volném čase". 

Kurz pořádáme nejen pro své členy, ale také pro další zájemce z řad nám 
podobných organizací pracujících s dětmi a mládeží v rámci naplňování jejich volného 
času, případně ostatní jednotlivce.  

Kurz je akreditován MŠMT (akreditace č.j.: MSMT-13895/2016-1/3) a je určen 
pro vedoucí dětských kolektivů starší 18 let (resp. ty, kteří plnoletosti dosáhnou 
v tomto roce). Předpokládá se, že účastník kurzu má již praxi s vedením kolektivu dětí, 
není to však podmínkou. 

Osvědčení o absolvování kurzu je platné na dobu neurčitou, tedy nebude-li 
v budoucnu vyhláškou (zákonem) stanoveno jinak. Složením zkoušky je absolvent 
držitelem odborné způsobilosti pro činnost hlavního vedoucího dětských táborů 
s celostátní působností bez omezení.   

Povinnost zajistit proškoleného hlavního vedoucího na zotavovací akci ukládá 
provozovateli tábora vyhláška MŠMT. Navíc, dle metodického pokynu MŠMT, je 
kvalifikace hlavního vedoucího podmínkou pro získání dotace na tábor. Je v zájmu 
provozovatele tábora (příp. jiné akce, celoroční činnosti) aby se o svěřené děti starali 
proškolení vedoucí, kteří kromě nadšení, dobré vůle, ochoty, pochopení pro dětskou 
duši, odborné specializace, … atd. mají ještě pro tuto činnost náležitou kvalifikaci. 

Absolvent kurzu získá teoretické znalosti z oblasti práva, bezpečnosti, 
pedagogiky, psychologie, metodiky, zdravovědy, ekonomiky a obecného povědomí 
o neziskových organizacích našeho typu. Všechna témata jsou úzce zaměřena na 
činnost s dětmi, na prevenci možných úskalí, předání rad a zkušeností.  Přednášky jsou 
co možná nejvíce prokládány   praktickými cvičeními a diskuzí. Velká část účastníků má 
již své zkušenosti s vedením oddílů a klubů. Je vždy přínosem, když účastníci osnovy 
kurzu doplní o vlastní poznatky a témata, která je zajímají.   

 

Podmínkou získání osvědčení je účast na 100 % výuky a složení závěrečného testu z každého oboru. Vzhledem k intenzitě 

výuky a přísným pravidlům, které musíme dodržet jako držitelé akreditace k pořádání těchto kurzů, nežádejte prosím 

žádné výjimky z těchto podmínek. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete zajistit svoji přítomnost po celou dobu kurzu, 

přihlášku prosím neposílejte! 

Termín kurzu: 
7. – 10. května 2020 ... tj. čtvrtek až neděle. 
Zahájení ve čtvrtek večer přesně v 19:30 hodin. 

Místo konání:  
Školicí a vzdělávací středisko ČTU Blansko-Obůrka.  
Další informace o objektu, místě a dopravě naleznete na 
našich webových stránkách www.ctujm.cz.   

 

Z našeho kurzu si odnesete nejen "úřední papír", kvůli kterému si pravděpodobně právě 

teď pročítáte tyto informace. Nabídneme Vám k němu také spoustu znalostí, 

praktických rad, zkušeností a nezapomenutelných zážitků. 

http://www.ctujm.cz/
http://www.ctujm.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přihlášení = zaplacení účastnického poplatku!  
Bez uhrazení účastnického poplatku nevzniká nárok na rezervaci místa! 

Přihlásit se je nutno nejpozději týden před akcí (resp. do zaplnění počtu 25 osob)! 
Předběžné rezervace nejsou možné.  

Storno poplatek: při zrušení účasti méně než 60 dnů před akcí = 50 % z ceny kurzu  

Seznam přihlášených účastníků s přijatými platbami je k dispozici na www.ctujm.cz. 
Při každé změně téměř je okamžitě aktualizován. Ve vlastním zájmu si prosím 
zkontroluj, zda jsi řádně přihlášen(a). 

Přibližně 14 dnů před samotnou akcí obdrží všichni přihlášení účastníci mailem 
(poštou) poslední pokyny k akci + plán cesty na naše školicí středisko. 

Informace, dotazy:  
Petr Hlaváč, místonáčelník a ekonom oblasti JM 
tel.: 737 823 850, e-mail: vr@ctujm.cz   

Kurz pořádá:  
Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava 
Ič: 65352254, Dič: CZ65352254  
korespondenční adresa: Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna 
akreditace MŠMT č.j.: MSMT-13895/2016-1/3 
 

 

Cena kurzu:   
Pro nečleny ČTU: 1.050,- Kč bez ubytování a stravování 
 + event. 150,- Kč za ubytování (vlastní spacák nutný) + event. 580,- Kč za stravování = 1.780,- Kč 

 Cena kurzu včetně ubytování a stravování pro nečleny ČTU je tedy 1.780,- Kč 

Pro členy ČTU (registrované nejméně 12 předcházejících měsíců): 890,- Kč (vč. ubytování a stravy) 

Členové ČTU z jiných oblastí (mimo oblast Jižní Morava) doloží (pro přiznání dotované ceny) své členství v ČTU v roce      
2019 a 2020 průkazem člena ČTU nebo potvrzením vydaným vedením vysílající oblasti.   

Účastnický poplatek je možné uhradit převodním příkazem na účet ČTU - VR JM číslo: 729 046 021 7 / 0100, variabilní 
symbol = datum narození (ddmmrrrr). Současně, prosím, pošli na adresu vr@ctujm.cz něco jako přihlášku ... tedy jméno a 
příjmení (titul.), adresu, datum narození a nějaký kontakt na sebe (nejlépe mail i telefon).  

Cena zahrnuje: přednášky a cvičení, závěrečnou zkoušku, metodické materiály, registrační poplatek, poplatek za   
vystavení osvědčení. Čaj, káva, nealko šťáva k dispozici po celou dobu kurzu k dispozici. Cena pro členy ČTU 
zahrnuje také ubytování a stravu.    

Ubytování a stravování: (týká se jen účastníků – nečlenů ČTU) ... Za příplatek 150,- Kč ubytování po celou dobu akce 
(ubytování v našem středisku je v kategorii „turistické“ ve společných pokojích nikoliv „hotelové“ … vlastní 
spacáky nutné, další informace o ŠVS Obůrka naleznete na www.ctujm.cz). Za příplatek 580,- Kč stravování po 
celou dobu akce (jídlo je dobré a je ho dost!). 

Poznámka: V případě, že požadujete ubytování hotelového typu, můžete (samozřejmě ve vlastní režii a na základě 
vlastní objednávky) využít nedalekého hotelu Panorama nebo Vyhlídka, případně Penzion Obůrka.      

 

 

 

Ve výčtu PROČ máš zrovna TY absolvovat tento kurz není nepodstatný argument, že na našem kurzu se přece jen něco 
praktického a nového dozvědí všichni. Můžeme slíbit, že my lektoři se budeme snažit, aby tento víkend byl pro všechny 
přínosem, a také Tobě (ačkoli třeba nejsi ve vedení dětského kolektivu žádným nováčkem) poskytl užitečné informace. 

http://www.ctujm.cz/
mailto:vr@ctujm.cz
mailto:vr@ctujm.cz

