
Vážení kolegové,  

Po delší zimní odmlce jsme zahájili vzdělávací sezonu, a tak bych chtěl upozornit na některá školení, 

která jsou připravená v nejbližší době. Snažili jsme se připravit širokou škálu vzdělávacích akcí tak, aby 

si mohl vybrat skoro každý. 

Budeme školit nové vedoucí oddílu, instruktory, zdravotníky, mladé vedoucí a hlavní vedoucí tábora.  

Nabízíme také speciální kurzy, které mohou přispět k obohacení oddílových programů. Co můžu zaručit, 

tak to, že školení a kurzy mají vysokou kvalitu a chystají je zkušení lektoři. 

Bližší informace naleznete a zároveň se můžete přihlásit na stránkách Asociace – záložka vzdělávání. 

                Standa Prais - rada vzdělávání 

 

Školení pro vedoucí oddílů Asociace TOM 1 Sloup v Čechách      4. – 6. 11. 2022 
Školení pro vedoucí oddílů Asociace TOM 2 Kamenka  11. – 13. 11. 2022 

Základní školení pro začínající vedoucí oddílu. 
Seznámíte se se vším, co by měl znát správný vedoucí oddílu Asociace TOM. Probereme základní právní 
předpisy, dozvíte se, jak zajistit bezpečnost dětí, procvičíte si základy první pomoci. Budeme si povídat 
o hospodaření, jaké dotace v asociaci můžete čerpat a co pro to musíte udělat. Dozvíte se, jaké jsou 
vaše povinnosti a práva, jak se můžete vzdělávat vy a vaši členové a také vám představíme naše chalupy, 
které můžete využívat pro svou činnost. 

 

Školení hlavních vedoucích táborů HVT 1  Nová Brtnice 18. 3. – 20. 3. 2022 
Školení hlavních vedoucích táborů HVT 2  Ochozy   13. 5. – 15. 5. 2022 
Školení hlavních vedoucích táborů HVT 3  Dědov      3. 6. – 5. 6. 2022 

Akreditované školení MŠMT. 
Tato kvalifikace vedoucího je nutná, pro všechny tábory, které budou žádat o dotaci. 
Naučíte se základy, které musí znát každý hlavní vedoucí tábora: Zmíním jen některá témata – základní právní 
předpisy, bezpečnost na táboře, táboroví pracovníci, potřebná dokumentace a výchovné problémy.  
Výhodou je, že školení chystají zkušení vedoucí, kteří sami vedou tábory již několik desítek let a rádi se podělí o 
své zážitky, zkušenosti i o své neúspěchy. Minimálně říkáme, co nesmíte, mnohem více ukazujeme, co můžete. 

 

INKU – instruktorský kurz    Kamenka   29. 4. – 1. 5. 2022 

Kurz určen pro mladší instruktory ve věku 13–15 let. 
Program je určený hlavně mladým aktivním členům, kteří pracují na úrovni vedoucích družin, nebo se 
jedná o aktivní členy, které baví práce v oddíle a mohli by se časem více zapojit do organizování činnosti 
oddílu jako pomocníci vedoucích. V programu jsou zařazené odborné programy, které seznámí 
účastníky s tím, jak funguje organizace Asociace TOM, jak zajistit bezpečnost dětí, jaké hry hrát na 
schůzkách, naučí práci s mapou a buzolou a také základy první pomoci. Přednášky střídají zážitkové 
programy, které jsou zaměřené na rozvoj týmové spolupráce, důvěru, role v týmu a na rozvoj 
komunikačních dovedností.  
 



Táborová škola    (instruktoři 15–18 let)  
Česká táborová škola    Sloup v Čechách   20. – 27. 8. 2022 
Moravská táborová škola  Strážná    22. – 28. 8. 2022 

Letní táborové školy jsou určeny pro dospívající mladé lidi, tomíky, kteří prožili nějakou dobu se svým 
oddílem a chtěli by v něm nadále pracovat jako instruktoři a vedoucí. 
Letní táborová škola. Tři slova. Dvě z nich by mohla eventuálního zájemce zaujmout a přitáhnout (letní 
a táborová, to přeci slibuje pěkné počasí, zážitky), třetí slovo – škola – může odradit. Ale to by byla 
škoda. Naše táborové školy Vás opravdu mají něco naučit. Za šest či sedm dní vám mohou napomoci 
sžít se s partou vrstevníků, komunikovat s lidmi stejně starými i s o něco staršími – instruktory LTŠ. Už 
to není málo!  
 

JEDÉÉÉM – kurz pro mladé vedoucí  Sloup v Čechách   25. 3. – 27. 3. 2022 

Věková hranice 17+ 
Kurz je určen všem mladým vedoucím a instruktorům, které baví práce v oddíle, rádi pomáhají s 
přípravou her, chystají oddílové schůzky a chtějí načerpat inspiraci a nápady. 
Budou to tři dny nacpané hrami, základními znalostmi a dovednostmi, které využijete ve svém oddíle. 
Poznáte nové kamarády a dozvíte se něco o sobě. 
 

Zdravokurz 
Jarní běh:    Kapráluv mlýn – Ochoz u Brna      4. 2. - 6. 2. 2022  
     Domašov nad Bystřicí   25. 2. - 27. 2. 2022 
 

Podzimní běh:   Kapráluv mlýn – Ochoz u Brna   4. 11. - 6. 11. 2022  
     Domašov nad Bystřicí         25. 11. - 27. 11. 2022 
 
Akreditované školení MŠMT – je určeno těm, co budou na táborech vykonávat funkci zdravotníka 
zotavovacích akcí.  
Skutečně zážitkový kurz pro zdravotníky. Kurz prospěšný každému, kdo pracuje s dětmi a mládeží. 
Nejedná se jen o suché povídání. Přednášky doplňují praktické nácviky a ukázky. 
Cílem kurzu je, aby každá účastník uměl poskytnout první pomoc a věděl, vše o roli zdravotníka. 
Pro úspěšné získání kvalifikace se musíte zúčastnit obou víkendových kurzů jarního nebo podzimního 
běhu. 

 

Vodácké minimum  

Jarní běh:    místo bude upřesněno   13. 5. - 15. 5. 2022  
     Vrbné u Českých Budějovic       2. 6. - 5. 6. 2022 

Kurz zaměřený na vodácké minimum. 
Základy jízdy a záchrany na divoké vodě. Vhodné pro ty, kteří doposud nemají zkušenost s divokou 
vodou, ale láká je to. První víkend budeme trénovat na klidnější vodě a druhý bude probíhat na 
vodáckém kanále ve Vrbném. Je nutné absolvovat oba víkendy.  
 

 



Vedoucí a lana     Dědov        17. 6. – 19. 6. 2022 

Kurz zaměřený na práci s lanem 
Je určen všem, kdo chtějí získat základní znalosti při slaňování a stavbě nízkých lanových překážek. 
Seznámíte se s různými lany a úvazy, naučíte se, jak správně slaňovat a jak správně stavět nízké lanové 
překážky. Nebude to jen suché povídání, přednášky budou střídat praktické nácviky. Každý účastník si 
bude moct vše vyzkoušet a natrénovat správné postupy.  

 

Zážitkový kurz    tajné místo   26. 10. – 30. 10. 2022 

Kurz věnovaný osobnostnímu rozvoji.  Pro starší patnáct let, horní hranice není stanovena 

Hlavní metodou, kterou na kurzech využíváme, je metoda zážitku. Pomocí netradičních her a 
simulačních programů, se snažíme účastníkům ukázat různé hodnoty a jejich význam v životě, 
„otestovat“ jejich hranice, poukázat na různé aspekty komunikace a jiné. Nejedná se tedy o žádné 
suchopárné přednášky, nýbrž různé aktivity zaměřené na fyzickou kondici, strategické rozhodování, 
psychiku, komunikaci, ale i na aktivity výtvarné či relaxační. 

 
Přihlášky a bližší informace o vzdělávacích aktivitách: 

Přihlásit se můžete na stránkách rady vzdělání Asociace TOM – sekce vzdělávací akce 
http://vzdelavani.a-tom.cz/vzdelavaci-akce 
´ 

 

http://vzdelavani.a-tom.cz/vzdelavaci-akce

