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orjhodonin@skaut.cz  

 

 

NÁVOD PRO VEDOUCÍ AKCÍ OKRESU  
 

 
1. Před schválením akce Okresní radou je potřeba zaslat formulář „Hlášení akce – návrh pro OR 

ke schválení“ nejpozději 1 měsíc před akcí na adresu orjhodonin@skaut.cz   

a. Společně s hospodářem akce sestaví rozpočet akce a stravovací jednotku. 

b. Je sestaven hlavní organizační tým v minimálním složení vedoucí akce, hospodář akce, 

zástupce vedoucího a zdravotník. Vedoucí akce má vůdcovskou zkoušku, zástupce má 

min. čekatelskou zkoušku, zdravotník akce má platné oprávnění ZZA. Lze požádat 

hlášenkou i o výjimku ze vzdělání. 

2. Vedoucí akce zodpovídá za zapůjčení pomůcek od okresu Hodonín; spotřebovaný spotřební 

materiál během akce dokoupí na náklady akce (např. vybavení lékárniček, kuchyňské KPZ apod.). 

3. Vedoucí akce řídí a vede samotnou akci, dbá na dodržování pravidel bezpečnosti a na 

dodržování obecných i vnitřních předpisů, je na akci osobně přítomen po celou dobu včetně 

noci a v případě krátkodobé nepřítomnosti (např. nákup apod.) musí pověřit zástupce nebo jinou 

plnoletou osobu. 

4. Vedoucí akce zodpovídá za: 

o výběr účastnických poplatků, v případě plateb na FIO účet dodržovat platné předpisy ve 

věci ochrany osobních údajů, 

o zhotovení seznamu účastníků, 

o předání kompletního schváleného vyúčtování akce hospodářce okresu do 2 měsíců po 

akci (upřesňuje „POSTUP pro hospodáře akcí v okresu Hodonín“), 

o vrácení všech zapůjčených pomůcek bez ztráty a poškození, 

o úklid základny nebo klubovny po akci – dobré jméno okresu, 

o úspěšné zvládnutí příprav i realizace akce včetně komunikace s účastníky akce a za 

hospodaření akce včetně vyúčtování v požadovaných termínech; 

5. Nejpozději do 2 měsíců od skončení akce zašle na adresu orjhodonin@skaut.cz  vyplněný 

formulář „Zpráva o akci“, kde zhodnotí celou akci jak po stránce výchovné, programové, tak 

i po stránce technické a organizační včetně informace o řešených problémech a doporučeních pro 

příští akce; přílohou k tomuto formuláři posílá i seznam účastníků akce (jen u vícedenních akcí). 

 

Aktualizováno dne: 1. 6. 2019    orjhodonin@skaut.cz   
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