
Rok  šéfinstruktora 

Rok v resortu Březová  vypadá takto: 

Duben – červen – jarní sezóna, nazývaná také „školní“ 

Červenec a srpen – prázdninová – neboli „táborová sezóna“ 

Září – říjen – podzimní sezóna 

Listopad – březen – zimní sezóna – neboli přípravná.  

 

 
 

Jaro 

Hlavní klientelu v těchto měsících tvoří školy. Březová je nejvyhledávanějším střediskem mezi 

základními a středními školami v ČR, ročně jich do střediska přijíždí několik set.  Vybírají si 

vždy z tematických nebo zážitkových programů. Těchto programů je v nabídce celkem 8, liší 

se jednak cenou a jednak podle věku žáků či studentů.  

Každá třída dostane svého instruktora (=animátora), který se o tuto třídu stará každý den cca 

od 9-ti od rána, do šesti večer. Program je již předem připraven,  šéfinstruktor ale rozděluje, 

kdo půjde ke které skupince, kdo, kdy a v jakých časech půjde na dané atrakce. Může se stát, 

že někdy některý instruktor onemocní nebo nedorazí, pak musí šéfinstruktor nasadit sám 

sebe, stejně tak musí reagovat, když je potřeba některé aktivity urychlit. Pohybuje se 

prakticky pořád po středisku, ráno vede porady s instruktory.  Nejlépe tuto oblast pochopíte, 

když si projdete veškeré školní programy na těchto stránkách v sekci  „Školy“ 



Prázdniny 

O prázdninách je Březová vyhrazena letním táborům. Každý letní tábor má svého hlavního 

vedoucího, který si řídí svůj tým. Někteří hlavní vedoucí si umí zajistit ostatní vedoucí sami, 

někteří s tím potřebují pomoci. Někteří dokáží připravit sami skvělý program, jiní zase 

potřebují trochu podpořit. V létě si i šéfinstruktor sám bere některé tábory jako hlavní 

vedoucí. O táborech STAN se toho nejvíce dozvíte, když si projdete na našich webových 

stránkách sekci „Tábory“ 

Podzim  

Podzim, tj. měsíce září a říjen jsou určeny opět školám. Začíná sezóna adaptačních kurzů a 

škol v přírodě. Z hlediska pozice šéfinstruktora vše vypadá podobně jako na jaře, jenom 

programy jsou trochu jiné.  O podzimu získáte nejvíce informací opět v sekci „školy“, vaší 

pozornosti doporučujeme zejména „adaptační kurzy“ 

Zima 

Zima je období příprav na další sezónu. Probíhá vyhodnocování předchozí sezóny a intenzivní 

nábor nových instruktorů, vedoucích a praktikantů na sezónu následující. Často jsou 

pořádána školení, workshopy, kde se věnujeme tomu, aby programy na příští rok byly ještě 

lepší než ty loňské.  Je starostí šéfinstruktora, aby měl na další sezónu dostatek kvalitních lidí, 

jak pro školy, tak i tábory. Navíc se nově intenzivně připravuje spuštění teambuildingů a 

rodinných zážitkových programů.  

 



Šéfinstruktor je jedna z nejviditelnějších tváří střediska.  Zásadním způsobem se podílí na 

spokojenosti všech návštěvníků.  Je to také činnost nesmírně kreativní.  V každém případě 

jde o nádhernou, ale také náročnou práci. Šéfinstruktora hledáme pro dlouhodobou 

spolupráci, jsme připraveni jej intenzivně zaškolit a umožnit mu maximální osobnostní a 

pracovní rozvoj.  

Stručný životopis a motivační dopis, možno psaný i neformálně, zasílejte na lida@istan.cz, 

k rukám výkonné ředitelky Ludmily Doležalové.  Svůj mail označte prosím pozicí 

„šéfinstruktor“.  

Kromě výše zmíněných odkazů také můžeme doporučit naše facebookové stránky, které jsou 

zároveň i rozcestníkem pro jednotlivé typy táborů.  

 

„Spousta lidí ráda pořádá tábory, pracuje s dětmi a mladými lidmi, prakticky všichni na 

dobrovolnické bázi a ve svém volném čase. Takové byly kdysi i naše začátky. Ale šli jsme za 

svým snem dělat tuto práci profesionálně. Začátky nebyly lehké.  Tento sen se nám splnil a 

dnes jsme v tomto oboru jedničkou a určujeme směr.  A náš tým hledá lidi, kteří mají stejný 

sen dělat tuto krásnou práci…“ 
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