
Zápis z 5. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín 

Datum konání: 25. 6. 2016 

Místo konání: Bar Bodenbach 

Přítomní: MIKI, Punny, Kupka, Punčoška, Pepa, Anténka 

Omluvení: Moný, PJ, Vlnka 

Nepřítomní: Sysel, Světýlko, Vráťa 

Projednávané body: 

1. Zpráva o chodu družin, zhodnocení činnosti prvního roku 

- Družina Medvědů sdružuje aktuálně osm členů, družina Pomněnek členky dvě. Program 

družinových schůzek je pestrý, děti baví, a probíhá převážně ve venkovních prostorách 

pozemku kolem klubovny oddílu.  

- První rok činnosti je oddílovou radou hodnocen velmi kladně, jelikož se podařilo splnit téměř 

všechny vytyčené cíle, zejména vytvořit odpovídající zázemí klubovny a udržet v každé družině 

alespoň několik nadšených dětí – jádra družin. Oddíl se parádně rozjíždí správným směrem a 

akce, které jsme za uplynulý rok uspořádali, se setkali se velkým ohlasem nejen mezi členy 

našeho oddílu a střediska Sojčáci.  

- Podrobnější hodnocení činnosti, vycházející z provedené ankety, bude uvedeno v bodu 6e. 

tohoto zápisu. 

 

2. Finanční stav oddílu  

- Oddíl má v současnosti minimální náklady a hospodaří s dostatkem financí. Do budoucna 

bude nutné provést několik nutných údržbových prací na klubovně a přilehlém pozemku, ty by 

však měly být ve finančních možnostech oddílu. 

- Oddíl přes prázdniny zakoupí kvalitní sekyru, rýč, krumpáč a několik houpacích sítí. 

 

3. Tábor 

- Střediskového tábora se letos zúčastní dva členové družinky Medvědů a dvě členky družiny 

Pomněnek. Z roverského kmene se zúčastní minimálně tři členové oddílu. 

 

4. Oslava prvních narozenin oddílu 

- Oddíl se rozhodl uspořádat akci i o prázdninách. Bude se jednat o oslavu prvních narozenin 

oddílu, která proběhne dne 2. 8. v prostorách pozemku klubovny oddílu. Akce bude rozdělena 

do tří částí. První částí bude veřejná brigáda, zahrnující především sečení a hrabání trávy 

(proběhne od 9:00 do 14:00). Druhou částí bude zábavný program veřejné oslavy 

(14:00 – 18:00) a třetí částí bude interní oslava určená pro roverský kmen oddílu Omnia. 

- Do příprav této akce se zapojí většina členů roverského kmene oddílu Omnia. 

 

5. Práce a brigády 

- Oddílová rada se shodla na neudržitelnosti současné podoby provádění brigád na pozemku 

klubovny. Byla proto schválena změna metody – veškeré následující brigády budou 

s dostatečným předstihem vyhlašovány jako veřejné události, kterých se bude moci zúčastnit 

každý, kdo má chuť pomoci našemu oddílu (věříme v zájem – viz výsledky ankety v bodě 6e. 

tohoto zápisu). 

- V nejbližších měsících proběhnou minimálně dvě brigády. První z nich bude sečení pozemku 

před oslavami prvních narozenin oddílu (viz předchozí bod tohoto zápisu) a druhou bude 
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brigáda spojená s natřením maringotky a kadiboudy a instalací nového pletiva plotu (viz 

následující podbod). Na tuto brigádu bude nutné zajistit elektrocentrálu. 

- Punčoščina mamka se nabídla zafinancovat nové pletivo na opravu plotu kolem pozemku 

klubovny. Oddílová rada si této nabídky velice váží a rozhodla o opravě cca 30-ti metrového 

úseku plotu. Současné pletivo nebude odstraněno a plně nahrazeno, ale nové pletivo, které 

bude majetkem oddílu (resp. střediska), bude umístěno „v druhé linii“ za současné. 

 

6. Vize dalšího skautského roku 

a. Nábor 

- MIKI předložil strategii zisku členů v novém školním roce. Zisk členů byl zvolen jako 

zásadní priorita druhého roku činnosti oddílu. Nábor bude veden na „několika 

frontách“ zároveň s cílem doplnit stavy obou družin (tedy zisk cca 10 nových členů), 

zejména však družiny Pomněnek. Metody zisku členů byly rozděleny do dvou 

kategorií – pasivní a aktivní. 

- Pasivními metodami budou zejména kampaň na sociální síti Facebook, letáky 

strategicky rozmístěné po městě a letáčky umístěné na vchody panelových domů 

sídliště Želenice. Cíl zisku členů ve skautském věku se pokusí naplnit letáky umístěné 

do prostor Gymnázia Děčín.  

- Aktivní metody, vyžadující aktivní zapojení členů oddílu, budou zejména nábor na 

školách (školních družinách) a akce otevřené pro veřejnost. Nábor bude prováděn na 

ZŠ Želenice a ZŠ Malšovice. Akcemi otevřenými pro veřejnost budou oslava prvních 

narozenin oddílu a zahajovací oddílový výlet 3. září. 

b. Schůzky 

- Termíny schůzek v novém školním roce budou projednány nejpozději na další 

oddílové radě. 

c. Akce 

- Termíny akcí v novém školním roce budou projednány nejpozději na další oddílové 

radě. Již nyní je znám termín prvního oddílového výletu, který bude zároveň výletem 

náborovým a uskuteční se v sobotu 3. září. 

d. Kvalifikace členů oddílu 

- Jednou z priorit druhého rok činnosti je i zvyšování kvalifikace členů roverského 

kmene oddílu. MIKI v září získá vůdcovskou kvalifikaci a bude tak plně způsobilý pro 

vedení oddílu. Anténka a Punčoška přislíbily absolvovat zdravotnický kurz ZZA a 

v následujícím roce absolvovat čekatelský (Punčoška) a vůdcovský (Anténka) kurz.  

e. Výsledky ankety 

- V uplynulých dnech byla spuštěna anketa Hodnocení prvního roku činnosti oddílu, 

kterou bude možno vyplňovat i nadále do dne oslav prvních narozenin oddílu. Anketa 

bude ve shodné podobě prováděna každý rok v tomto termínu. 

- Do tohoto dne bylo v anketě zaznamenáno 24 odpovědí. Zastoupení mužů i žen je 

přibližně stejné. Nejčastěji hodnotili členové oddílové rady oddílu Omnia, dále pak 

členové střediska Sojčáci, členové jiných středisek, rodiče, dětští členové oddílu a 

veřejnost. Téměř všichni hodnotitelé sledují činnost oddílu od samého počátku, 

v drtivé většině prostřednictvím Facebooku či osobním doslechem. Pro tři čtvrtiny 

hodnotitelů je míra informovanosti dostačující, pro několik by mohla být lepší. 

- Jako největší slabiny oddílu byly označeny malá viditelnost na veřejnosti a nízký počet 

dětské členské základny. Jako důvody nedostatku dívčích členek byly označeny 

konkurence jiných kroužků, předsudky rodičů a nevhodně vedená náborová kampaň. 
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V souladu s označenými slabinami byly určena jako priority následujícího roku zisk 

členů a zlepšení prezentace oddílu na veřejnosti. 

- Nejkladněji hodnoceny byly oddílové akce, komunikace vedení oddílu s veřejností a 

motivovanost a nadšení pro věc. A také prostředí klubovny a kadibouda  

- Hodnotitelé oceňují zejména zaměření oddílu na pobyt v přírodě, nadšení prakticky 

pro vše a svobodu seberealizace a osobního rozvoje členů oddílu. V činnosti oddílu 

není postrádána prakticky žádná činnost a složení činnosti je dostatečně pestré.  

- Nikdo z hodnotitelů nezaznamenal negativní zkušenost s oddílem. Téměř všichni 

hodnotitelé by oddíl doporučili svým známým či přátelům. 

- Kvalita vedení družiny Pomněnek byla hodnocena výborně, vedení družiny Medvědů 

obdrželo známku o něco horší.  

- Členové oddílové rady hodnotili oddíl vcelku shodně a jako největší slabiny označili 

kvalitu interní komunikace, svůj pocit potřebnosti v oddíle a osobu zástupce vůdce 

oddílu. Na tyto slabiny se v příštím roce vedení oddílu intenzivně zaměří. 

- Celkově nejkladněji hodnotili oddíl rodiče, což je jistě velmi dobrá skutečnost.  

- Členové střediska Sojčáci byli naopak relativně nejkritičtější. Mezi často vytýkané 

skutečnosti patřily zejména integrace do struktur střediska a přínos pro středisko. 

Tento pocit oddílová rada nesdílí, ráda však vyslechne podrobné připomínky při 

osobních setkáních s hodnotiteli a promyslí možné zlepšení současného stavu.  

- Drtivá většina hodnotitelů projevila ochotu pomoci při veřejných oddílových 

brigádách. Tak snad skutečně dorazí, až na to přijde... 

- Naprostá shoda panovala u dotazu „Má naše existence smysl?“ – ANO!  

- Oddíl získal za první rok své činnosti skvělou výslednou známku 1,6. Děkujeme!  

 

7. Stanovení termínu příští oddílové rady 

- Termín příští oddílové rady byl stanoven na pátek 2. 9. 2016 od 19:00, pravděpodobně na 

pozemku klubovny. 

 

Dne 26. 6. 2016 

Zapsal MIKI 


