
Program vzdělávání rádců a vedoucích  

25. 3. 2010  

Cíl programu:  
  

Zvyšovat kvalifikaci dobrovolných pracovníků-členů sdružení pro práci s dětmi 

a mládeží, motivovat je k vytváření hodnotné nabídky volného času dětí a mládeže, 

k aktivnímu a kreativnímu podílu na ní, udržet a posílit dobré jméno sdružení v oblasti 

mimoškolní výchovy, připravit sdružení na legislativní změny v oblasti dětí a mládeže, 

rozšířit a zkvalitnit vlastní činnost a společenskou nabídku.       

  

  

Hlavní body:  

  
I. Oddílové zkoušky a Rádcovská zkouška 

  
Jde o tradiční systém výuky tábornických dovedností, který děti naplňují při 

pravidelné činnosti. Po Nováčkovské zkoušce (NZ) je teoretickou i praktickou náplní schůzek 

a výprav obsah Prvního a Druhého stupně oddílových zkoušek (topografie, poznávání přírody, 

uzlování apod.). Po splnění NZ a dvou stupňů zkoušek přistupuje člen sdružení k plnění 

rádcovské zkoušky (RZ). Náplní této zkoušky jsou vedle tábornických dovedností i základy 

pedagogiky, bezpečnost a zdravověda, práce s mapou a jízdními řády, praktické dovednosti 

při zajištění chodu vícedenních výprav. Zájem člena oddílu, jeho schopnosti a úspěšné splnění 

RZ a absolvování rádcovského kursu je předpokladem pro práci s dětským kolektivem na 

pozici rádce.  

  

II. Rádcovský kurs  

  

Je určen současným a budoucím rádcům, tvoří jej semináře, praktické nácviky 

a psychosociální hry či prožitková aktivita. Lektorsky kurs zajišťuje vedení sdružení převážně 

z vlastních zdrojů – vedoucích a bývalých vedoucích. Koná se jednou za rok, většinou 

v zimních měsících, formou víkendového pobytu s intenzivním programem. Každoročně se 

program může lišit podle cílové skupiny (věku, zkušeností, počtu apod.), vždy je kladen důraz 

především na základy pedagogiky, vedení malého kolektivu, bezpečnost při práci s dětmi, 

první pomoc a přípravu a vedení programu.  

  

III. Kurs vedoucích 

  

Jde o jednodenní blok seminářů, který je během roku doplňován samostudiem. Je 

určen vedoucím (rádcům starším 18 let), lektorsky je zajištěn z vlastních zdrojů i z řad 

externistů.  Obsah tvoří zejména tyto tématické oblasti: pedagogika, psychologie, prevence 

sociálně patologických jevů, právní minimum, bezpečnost práce, vedení kolektivu.  

  

   

 

 

 

 



 

 

 

IV. Pravidelné porady  
  

Konají se jednou za dva týdny, především jako příprava vícedenních akcí. Porad se na 

rozdíl od jednání orgánů sdružení účastní všichni rádcové a vedoucí přímo pracující s dětmi. 

Porady slouží i k hodnocení akcí a práce členů, pravidelnou součástí je tzv. zpětná vazba.   

  

  

V. Předtáborová rádcovská porada  

  

Koná se v květnu či červnu. Jde o víkendové setkání rádců a vedoucích letního tábora 

(odpovídá týmu pracujícímu během roku). Náplní je příprava tábora – vedle rozdělení garancí 

nad částmi programu, schválení celotáborové hry, jídelníčku, rozdělení družin apod., je na 

programu i bezpečnostní školení, preventivní opatření a výstupy z ostatních bodů tohoto 

vzdělávacího programu, které se konkrétně vztahují k připravovanému táboru.  

  

  

VI. Externí vzdělávání  
  

Pro zajištění pozic hlavního vedoucího, hospodáře, zdravotníka a družinového 

vedoucího využívá sdružení školení a kurzů organizací A-TOM, Mládež ČČK, případně 

dalších (IZV apod.). Dále sdružení vysílá své dobrovolníky na akce  RVVZ a CVVZ, 

semináře pořádané Krajským úřadem či RADAMLK a na otevřené vzdělávací akce dalších 

NNO.  

  
  

VII. Praxe - systém garancí 
  

Každá jednotlivá akce má svého garanta, týká se programu a bezpečnosti. Garantem 

programu bývají u jednodenních výprav a částí vícedenních akcí často rádcové, garantem 

bezpečnosti je vždy zkušený vedoucí starší 18 let. Například u jednodenních výpravy je 

garanty dvojice složená z mladšího rádce a zkušeného vedoucího. Rádce připravuje program, 

konzultuje ho s vedoucím, s jeho podporou vede výpravu a kolektiv, přijímá od něj zpětnou 

vazbu. Ostatní rádcové a vedoucí v danou chvíli pracují podle pokynů dané dvojice.  

  
VIII. Samostudia, práce s prameny a literaturou  

  

Každý rádce a vedoucí sdružení je motivován k rozšiřování své kvalifikace, 

ke zlepšování své dobrovolné práce a novým podnětům. Sdružení udržuje v klubovně 

knihovnu zaměřenou na táboření, volnočasovou pedagogiku, přírodovědu, turistiku 

v Libereckém kraji, hry a související oblasti. Úkolem Výboru sdružení je vydávat každoročně 

k datu konání rádcovského kursu seznam doporučené literatury a internetových odkazů. 

   

  

Tento výchovný program byl schválen Výborem sdružení dne 24. října 2004.  

Aktualizace březen 2010.   
  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1  
  

Seznam literatury  

  

 Povinná:  Jicarilla: Sešit lesní  moudrosti („Káelemka“) 

Miloš Zapletal:  Encyklopedie her I, úvodní kapitola, části: 

Práce spojená s hrou, Ochrana přírody, 

Zápisník her, Jak řešit spory, Jak tvořit nové 

hry, Umění hrát, Hra a morální výchova, Deset 

zásad  

 Encyklopedie her II: Losování 

 Encyklopedie her III: Turnaje - systém 

  

 Doporučená:  A-TOM:  Boty do hor 

  Dušan Bartůněk: Hry pro malé děti, nakl.Portál  

  Jan Neumann:  Hry do kapsy I-VI  

   Tábory ROH:  Abeceda vedoucího  
 


