
Hodnocení kvality oddílu - nahlédněte do zrcadla 
pilotní verze pro okres Plzeň-město pro rok 2009 

STANDARDNÍ ODDÍL 
Vůdce + tým hodnocení 
- vůdce s vůdcovskou zkouškou 

- odd. rada se schází alespoň 1×za 2 
měsíce 

- vůdce nebo zástupce s platným 
průkazem zdravotníka 

Družinový systém 

- oddíl má min. 2 fungující družiny (v 
každé pouze jedna výchovná kategorie) 
s nedospělým rádcem (neplatí pro 
mauglí a velkou světlušku) 

- rádcové družin s rádcovským kurzem 

Program 

- min. 1 výprava každé 2 měsíce, min. 
jedna výprava v roce vícedenní 

- oddíl jede na tábor 

- oddíl používá skautskou stezku 

- oddílová rada plánuje akce na 1/2 roku 
dopředu 

- aktivity se stereotypně neopakují 

Počet členů
- min. 12 dětí 
- oddíl v daném roce zaregistroval 
všechny členy 
- oddíl dělá nábor (náborová akce, akce 
v MŠ/ZŠ, WEB, letáky do škol...), nebo 
se jinak prezentuje 
Komunikace, spolupráce 
- oddíl pravidelně informuje rodiče o 
činnosti 
- vůdce či zástupce se pravidelně účastní 
střediskových rad 
Skautské prostředí 
- oddíl působí na své členy tak, že jsou 
motivováni se na skautské stezce dále 
rozvíjet a stávat se lepšími 
- na akcích oddílu se nepije alkohol, 
nekouří a neberou drogy (pokud dospělý 
kouří, nekouří před dětmi) 
- oddíl pečuje o svěřený majetek a dbá 
na prostředí, ve kterém realizuje svůj 
program 
- oddíl se snaží předcházet úrazům 
(zohledňuje možná rizika při plánování 
programu) 

PERFEKTNÍ ODDÍL 
Vůdce + tým hodnocení 
- vůdce a zástupce s vůdcovskou 
zkouškou 
- všichni dospělí pracující s dětmi mají 
alespoň čekatelskou zkoušku 
- jednou ročně se alespoň jeden člen 
odd. rady zúčastní vzdělávací akce 
- odd. rada se schází častěji než 1×za 2 
měsíce 
- odd. rada tvoří odd. plán a společně jej 
hodnotí 
Družinový systém 
- oddíl má min. 2 fungující družiny s 
nedospělým rádcem od věkové 
kategorie (neplatí pro mauglí a velkou 
světlušku) 
- probíhá soustavné vzdělávání rádců
- 1 družinová akce za 2 měsíce 
(výprava, kino, bazén...) 
- rádcové (mauglí a velké světlušky) 
jsou součástí oddílové rady 
Program 
- min. 1 výprava za měsíc, min. dvě
výpravy v roce vícedenní 

- oddíl používá nástroje „nového 
programu“(stezka, časopisy, závody,...) 
- 60% členů postoupí o 1 stupeň ve 
stezce 
- oddíl pořádá min. 14 denní tábor 
- 65% docházka členů na akcích (vlčata 
a světlušky 55%) 
- oddíl uspořádá min. jednu akci pro 
druhé nebo přírodu 
- oddíl uspořádá min. jednu novou 
netradiční akci 
Počet členů

- oddíl registruje stejně nebo více dětí 
než v minulém roce 

Komunikace, spolupráce 

- oddíl má kvalitní webovou prezentaci 


