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Datum konání: 5. 8. 2017 

Místo konání: Klubovna oddílu 

Zapsal: Bc. Michal Jakl – MIKI 



 XI. oddílová rada oddílu Omnia Děčín  
 

   
 

 

Přítomní: MIKI, Anténka, Punčoška, Míra, Vážka, Smíšek 

Omluvení: Lucka, Pepa 

Neomluvení: Balů 

Hosté: Marťa, Filip, Příšerka 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

1. Zhodnocení druhého roku činnosti 

Proběhlo zhodnocení druhého roku činnosti oddílu. Za uplynulý rok se nám společně podařilo: 

• Uspořádat 5 oddílových rad, včetně rad výjezdních 

• Uspořádat jako oddíl 15 akcí (z toho 2 víkendovky a 2 cyklovýlety), velká část z nich 

byla otevřena i pro zbytek střediska 

• Zažít 26 akcí, včetně těch, pořádaných námi 

• O 100 % navýšit členskou základnu oddílu (16 -> 31 členů) 

• Dovést ke složení skautských a vlčáckých slibů první členy 

 

2. Výsledky ankety hodnocení roku 

V uplynulém měsíci proběhlo pomocí internetového dotazníku hodnocení druhého roku oddílové 

činnosti. Do této chvíle bylo získáno 22 odpovědí od členů oddílu, střediska Sojčáci, jiných skautských 

středisek, rodičů i veřejnosti. MIKI představil oddílové radě nejzásadnější informace, vyplývající 

z výsledků tohoto dotazníku: 

• Oddílový Facebook se úspěšně stal hlavním informačním a komunikačním kanálem 

• Co se však vztahu s veřejností týče, bylo by vhodné posílit veřejnou viditelnost činnosti 

• Někteří rodiče hodnotili nekladně celkové náklady na členství (např. ceny akcí). 

Oddílová rada se nad tímto zamyslela a shledala tyto námitky jako neopodstatněné.  

• Členové oddílu by si přáli zlepšit kvalitu interní komunikace 

• Na oddílu je velké části odpovídajících nejsympatičtější nadšení pro věc, aktivita, 

bojovnost a výdrž 

• Jako zásadní problémy, které by bylo v dalším roce vhodné zlepšit, byly zvoleny: Málo 

15+ členů, nefunkčnost roverského kmene a nestabilita vedení jednotlivých družin. 

Tyto cíle si vedení oddílu bere za své a pokusí se na ně soustředit. 

• Rádcům družin bylo doporučeno motivovat členy k činnosti ve škole a zajímat se více 

o jejich prospěch. 

• Objekt klubovny byl hodnocen jako skvělé místo pro činnost. Rozšíření zastřešených 

prostor by však bylo vhodné. 

• Celková známka za druhý rok činnosti byla o setinu lepší než loni, tedy 1,59 (loni 1,6). 

 

3. Poschůzkáče 

V uplynulém roce jsme úspěšně zavedli poschůzkové dotazníky, které pomohli k monitoringu 

docházky jednotlivých členů a k analýze vyváženosti programu jednotlivých družin. Jelikož se tento 
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projekt ukázal jako velmi přínosný a užitečný, určitě v něm budeme pokračovat i v následujícím roce. 

Z analýzy zaznamenaných schůzek vyplynulo několik věcí hodných zápisu: 

• Bylo zaznamenáno 76 zaznamenaných schůzek (16 Levandulčích, 14 Pomněnčích, 13 

Medvědích a 30 Vrrčích) 

• Nejpoctivějším zapisovatelem byl Pepa, kterému vedení oddílu vyjádřilo velkou 

pochvalu 

• Rádkyně dívčích družiny byly pochváleny za pestrost a vyváženost programu 

• Z dotazníků vyplývá, že téměř 75 % schůzek proběhlo ve venkovních prostorech, což 

je skvělý výsledek a cesta, kterou chceme jako oddíl kráčet 

• Zajímavou informací je téměř nulové využití oddílové kadiboudy 

• Rádcové by si ve svých družinách nejvíce přáli zlepšit zvladatelnost dětí a jejich 

spolupráci jako týmu 

• V reakci na přání rádců družin budou tyto dotazníky dostupné i v papírové podobě 

v klubovně oddílu 

 

4. Volba vedení oddílu 

Jako každý rok proběhla volba vedení oddílu. Pro letošní rok byl zvolen nový volební systém, který má 

zajistit maximální demokratičnost volby. Hlasování bylo umožněno všem přítomným osobám, tedy i 

hostům.  

Volba proběhla ve dvou kolech, kdy v prvním kole měl každý z hlasujících právo jmenovat svého 

kandidáta. Ten, pokud splňuje odpovídající podmínky pro výkon této funkce, může kandidaturu 

přijmout či odmítnout. Ve druhém kole probíhá samotná volba. Všichni, kromě sčítače (kterým je 

někdo z nekandidujících), zavřou oči a k jednotlivým kandidátům se postupně hromadně vyjadřují 

ukázáním palce – vzhůru je kladný hlas, vodorovně neutrální, dolů je záporný hlas. Jednotlivé hlasy 

pro kandidující jsou sečteny a kandidát s nejvyšším výsledným počtem hlasů je zvolen vůdcem oddílu. 

V případě, že by žádný z kandidátů nezískal více než 0 hlasů, je stanovení vůdce oddílu předáno 

střediskové radě. 

V této volbě svou obhájil funkci Michal Jakl – MIKI, který si jako svého zástupce zvolil Anténku. 

5. Vize do třetího roku činnosti 

• Objekt klubovny - Objekt klubovny bude rozšířen o pergolu. Dále bude dokončen 

oddílový totem, za nějž byla Mírovi vyslovena velká pochvala. 

• Oddílové stezky - MIKI akcentoval nutnost vytvořit oddílové stezky. O jejich tvorbu se 

pokusí Anténka v rámci svého vůdcovského projektu. 

• Kvalifikace členů - Jednotliví členové oddílové rady byli vyzváni k dalšímu zvyšování 

kvalifikace.  

• Oddílová měna - Bylo by vhodné konečně tento oddílový prvek rozjet naplno a 

využívat jeho výhod v činnosti oddílu i družin. 

• Cíle družin - Vedení oddílu požádalo rádce jednotlivých družin, aby si do konce srpna 

promysleli cíle, kterých by v následujícím roce činnosti se svými družinami dosáhli. 

Tyto cíle nechť stručně sepíšou a zašlou/předají vedení oddílu k posouzení. 

 

6. Zajištění vedení družin a termíny schůzek 

Vážka a Smíšek oznámili oddílové radě svůj záměr pokračovat ve skautské činnosti u 1. 

koedukovaného oddílu Stopa. Vedení oddílu jim v duchu skautského přátelství nebude přechod 
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nijak komplikovat a tímto jim přeje mnoho úspěchů u nového oddílu a děkuje jim za vše, co pro 

náš oddíl vykonali.  

Bylo pouze nutné dořešit vedení u družinky Levandulí. Smíšek vyjádřila ochotu vést schůzky, dle 

možností, alespoň jednou za dva týdny. Vedení oddílu tuto nabídku přivítalo a věří, že vedení 

střediska Úsvit nebude ve shodě se skautskými předpisy a skautským slibem Smíškovi v této 

činnosti nijak bránit či ji znesnadňovat.  

Schůzky, které Smíšek nemůže zajistit, bude mít na starosti MIKI, Míra a Filip, dle konkrétních 

časových možností těchto rádců. 

Družina Pomněnek bude i nadále vedena Punčoškou. 

Družina Medvědů bude i nadále vedena Mírou. 

Vedení družiny Vrrků bude ještě upřesněno, ale vedení oddílu se zavazuje, že družinová činnost 

bude probíhat stabilněji, než tomu bylo v loňském roce. 

7. Příští oddílová rada 

Příští oddílová rada proběhne dne 7. 10. 2017 v rámci podzimní víkendovky. 


