
Zápis z 6. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

Datum a místo konání: 2. 9. 2016, Klubovna oddílu 

Přítomní: MIKI, Pepa, Punny, Kupka, Punčoška, Balů, Anténka, Vlnka (host), Matěj (host), Šáša (host), 

Lucka (host), Lenka (host), Rozum (host) 

Omluvení: Moný, PJ 

Projednávané body: 

1. Zpráva o chodu družin, stanovení zásadních informací 

a. V letošním roce oddíl plánuje zastřešit tři družiny – Medvědy, Pomněnky a nově vzniklou 
družinu mladších chlapců - Vrrky. Horní hranice členů v každé družině byla stanovena na 
10. Vrrci budou sdružovat chlapce z 1. – 3. třídy, tedy ve věku od 6 do 8 (včetně) let. Vedení 
zajistí Matěj, Šáša a Rozum (hostující členové ze střediska Úsvit. Vedení družiny Pomněnek 
přebírá Punčoška, Kupka dorazí, když jí to vyjde. Vedení družiny Medvědů do ledna zajistí 
Balů, poté Pepa s MIKIm. 

b. Termíny schůzek Vrrků byly stanoveny na čtvrtky v čase 16 – 18 hodin. Termíny schůzek 
družiny Pomněnek byly stanoveny na pátky v čase 16 – 18 hodin. Termíny schůzek družiny 
Medvědů byly stanoveny na středy v čase 16 – 18 hodin.  

c. Do konce září doplní rádci všech družin do digitální evidence členů VŠECHNY potřebné 
náležitosti a předají vyplněné přihlášky vedení oddílu. Za každého člena, ke kterému 
nebude vedení oddílu vlastnit tyto informace, bude rádci zvýšena registrace o 50 Kč. 

2. Finanční záležitosti. 

a. Funkci hospodáře oddílu PJ předá Anténce. Do příští oddílové rady dá PJ dohromady 
účetnictví za celý uplynulý rok.  

b. Oddíl bude v tomto roce hospodařit s částkou přibližně 15 000 Kč. 

c. Oddílová rada schválila výběr registrací členů do konce října. Částka registrace jednoho 
člena byla stanovena na 1000 Kč za rok. Pro rádce a podrádce, vykonávajících pravidelnou 
činnost u družin, byla tato částka snížena na 850 Kč. Hostující členové jsou oproštěni od 
všech registračních poplatků. 

d. Oddílová rada schválila proplácení celého účastnického poplatku na vzdělávací akce 
(rádcovské kurzy, zdravotnické kurzy, čekatelské a vůdcovské lesní kurzy) všem řádným 
členům oddílu. Tedy doplacení částky snížené o střediskový příspěvek 500 Kč. 

e. Oddílová rada přijímá nabízený finanční dar od paní Šonkové, který bude využit na opravu 
části plotu v okolí pozemku. Řízením tohoto projektu byl pověřen Pepa. 

3. Plán akcí do konce roku 2016 

a. 3. 9. 2016 – První akce v novém školním roce, jejímž cílem je informovat rodiče o činnosti 
v tomto roce a představit oddíl v dobrém světle nováčkům a zájemcům o členství. Vede: 
Anténka 

b. 9. – 11. 9. 2016 – Střediskový Vandr pro skauty a skautky. Netýká se našich členů. 

c. 1. 10. 2016 – Střediskový výlet s rodiči. 

d. 9. 10. 2016 – Promítání táborového filmu. 

e. 21. – 23. 10. 2016 – Oddílový víkend na srubu v Jetřichovicích. Nejzásadnější akce této 
poloviny školního roku. Vede: MIKI 

f. 4. – 6. 11. 2016 – Mostecké bačkůrky. 
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g. 11. – 13. 11. 2016 – Střediskový výprava do Prahy. Netýká se našich mladších členů. 

h. 26. 11. 2016 – Oddílový výlet. Vede: Kupka 

i. 9. – 11. 12. 2016 – Střediskové Vánoce v Novém boru. 

j. 1. 1. 2017 – Tradiční novoroční oddílový výlet. Vede: MIKI 

4. Nabídka vybavení 

Tepličtí skauti nabídli našemu oddílu své vyřazené podsady a pivní sety. Veškeré vybavení 
vyžaduje jistou rekonstrukci. Oddílová rada schválila přijetí tohoto vybavení.  

5. Představení plánu „Omnia 2.0“ 

MIKI předložil plán rozvoje oddílu v druhém roce jeho existence. Plán sestává z následujících 
bodů, které oddílová rada postupně projednala: 

a. Oddílová rada schválila vytvoření oddílového totemu, který bude umístěn u ohniště. Tímto 
projektem byla pověřena Kupka. 

b. Oddílová rada schválila větší provázání oddílové měny s chodem oddílu. Budou rozšířeny 
a jasně specifikovány možnosti, jak Omníky získávat a dětem bude umožněno si za tyto 
mince kupovat reálné odměny prostřednictvím „eshopu“ na oddílovém webu. Roční 
finanční limit pro tyto odměny byl stanoven na 3000 Kč. 

c. Oddílová rada schválila vytvoření ročního plánu činnosti družin. Rádci družin do konce září 
dodají rámcový plán činnosti na následující školní rok, který bude následně konzultován 
s vedením oddílu. 

d. Oddílová rada schválila zavedení nástrojů pro analýzu vyváženosti programu družin a 
monitoring docházky členů. Bude vytvořena jednoduchá tabulka, kterou rádce družiny po 
každé schůzce vyplní. Tabulka bude obsahovat informaci i přítomných a omluvených 
členech, programu schůzky a stručné hodnocení několika sledovaných indikátorů. 

e. Oddílová rada schválila nový rámec družinových schůzek. Schůzky budou zahajovány 
družinovým pokřikem a zakončovány pokřikem oddílovým. Taktéž každá oddílová akce 
bude zahájena a zakončena oddílovým pokřikem. 

f. Oddílová rada schválila výhledové vytvoření vlastní oddílové stezky provázené s oddílovou 
měnou. Zahájení tohoto projektu je plánováno nejdříve na druhou polovinu tohoto 
školního roku. 

6. Oddílové nákupy 

MIKI přislíbil v co nejbližší době zajistit domovenky na kroj a nováčky pro vlčata a světlušky. Děti, 
které absolvovaly tábor, budou vyzvány k pořízení skautského kroje. V případě nutnosti zajistí 
MIKI výrobu dalších oddílových triček. Byla schválena změna výrobce těchto triček.  

7. Požadavky na středisko 

Oddílová rada žádá po středisku zařazení objektu klubovny do databáze střediskových kluboven 
v systému SkautIS. Oddíl pak bude vyhledatelný v databázi oddílů a kluboven. 

8. Stanovení termínu příští rady 

Příští oddílová rada proběhne 21. 10. 2016 v rámci oddílového víkendu v Jetřichovicích. 

 

Dne 3. 9. 2016 

Zapsal MIKI 


