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Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací: 

Příloha č. 1 – Obsah čekatelské zkoušky 

Nutná podmínka udělení ČZ 

Nutná podmínka udělení ČZ: Pod vedením vůdce připraví a zrealizuje vícedenní akci. 

 Akce trvá alespoň 24 hodin a její součástí je přenocování. Ideální formát akce je víkendová 

výprava. 

 Akce je připravována pro více než jednu družinu. 

 Minimální kvalita (úroveň) přípravy akce odpovídá náročnosti a obsahu kompetencí 

čekatelské zkoušky. Přípravou a realizací je možné některé ověřit. 

 Čekatel by měl být vedoucím přípravy i realizace akce za dozoru vedoucího oddílu. V přípravě 

by měli být zapojeni ještě alespoň další dva lidé a čekatel by měl připravovat alespoň třetinu 

programů akce. 

 Smyslem podmínky je získat zkušenost s realizací akce na základě doporučeného postupu, 

proto je vhodné přípravu akce provádět pod vedením zkušební komise a instruktorů. 

Kompetenční profil čekatele 
Pro udělení ČZ je nutné, aby komise ověřila všechny níže uvedené kompetence. 
 

o
b

la
st

 

čí
sl

o
 

NÁZEV KOMPETENCE POPIS A OBSAH KOMPETENCE 

  Závazný výklad kompetence tvoří její název i popis jako celek. 
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1 Ví, co je podstatou skautingu, 
ztotožňuje se s třemi Principy 
a posláním skautingu. 

Chápe, že podstata skautingu je vyjádřena v Principech, poslání 
a metodě. Rozumí těmto pojmům, ztotožňuje se s hodnotami 
prezentovanými Principy i s myšlenkou poslání. Chápe, jak 
skautský zákon a slib vyjadřují tři Principy, a snaží se podle nich 
žít. 

2 Zná historii skautingu a jeho 
vztahu ke společnosti. 

Ví, z jakých kořenů skauting vychází, jaká je jeho historie a jaká 
byla a je jeho role ve společnosti. 

3 Dokáže vysvětlit proč je 
skautem, a dokáže se za 
skauting postavit. 

Ví, proč jej oslovují myšlenky a ideje skautingu. Dokáže 
skauting přiměřeně prezentovat a zastat se jej před druhými. 

4 Dokáže popsat své motivy pro 
práci v Junáku – českém skautu. 

Je si vědom, proč jako dobrovolník působí ve skautském hnutí 
a jaká je jeho role čekatele. 
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5 Umí si hrát. Umí se zapojit do aktivity se svými svěřenci. Umí si užít situaci, 
kdy je účastníkem nějaké činnosti. 

6 Vytváří fungující vztahy s lidmi 
okolo sebe. 

Vytváří fungující vztahy s lidmi, které vede, i ke svým 
spolupracovníkům. Přistupuje k nim jako k jedinečným 
individualitám a respektuje je. 

7 Poznává sám sebe a všestranně 
se rozvíjí. 

Uvědomuje si a hledá svoje silné a slabé stránky a všestranně 
se rozvíjí. Umí zhodnotit, na co stačí jeho schopnosti. 

8 Dokáže převzít roli vedoucího. Přijímá svůj díl odpovědnosti za oddíl a je schopen a ochoten 
dočasně převzít roli vedoucího. 
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9 Je schopen přijímat 
konstruktivní kritiku. 

Chápe, kdy je cílem kritiky poukázat na "prostor ke zlepšení", 
umí posoudit oprávněnost vznesených námětů, přijmout je 
a vzít si z nich to nejlepší. 

10 Je pro děti vzorem, chová se 
podle toho a nezneužívá svého 
postavení. 

Ví, že jako vzor hraje důležitou roli v utváření osobnosti dítěte. 
Nepřetvařuje se, není pokrytecký. Ze všech svých sil se snaží 
být lepším. 
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11 Zná trendy ve světě dětí 
a sleduje dění ve světě 
dospělých. 

Má základní představu o tom, co je pro děti IN. Zajímá se 
o aktuální fenomény - dětskou literaturu, filmy, seriály, nové 
hračky. Má přehled o nejdůležitějších událostech ve světě 
i u nás. Znalosti využívá při činnosti v oddíle. 

12 Umí pracovat s krátkodobými 
cíli. 

Umí formulovat krátkodobé cíle, nastavit jejich úroveň 
vzhledem k cílové skupině, je schopen je naplnit a zhodnotit, 
jestli cílů dosáhl a v jaké míře. 

13 Rozumí jednotlivým částem 
skautské výchovné metody 
i metodě jako celku. 

Ví, jakou roli ve skautingu hraje skautská výchovná metoda. 
Ví, k čemu je dobrá, zná její části (umí je popsat a uvést na 
příkladu), vědomě umí části metody začlenit do práce 
s oddílem. Její jednotlivé prvky dokáže najít v programu oddílu. 
Přijímá skautskou výchovnou metodu. 

14 Umí vhodně volit prostředky 
a používá nástroje skautské 
výchovy. 

Ví, co je to prostředek, umí ho odlišit od cíle. Umí ke svým 
cílům najít i vytvořit vhodné prostředky, které jsou přiměřené, 
atraktivní a efektivní. Ví, jaké prostředky používá při činnosti 
oddílu, a proč je zařazuje. Zná základní nástroje skautské 
výchovy a snaží se s nimi pracovat. 

15 Umí pracovat s oficiální 
stezkou. 

Rozumí jednotlivým principům stezky, umí ji začlenit do 
programů oddílu. Používá-li jeho oddíl vlastní stezku, umí 
pojmenovat její výhody a nedostatky. 

16 Umí vhodně dramaturgicky 
sestavit program akce. 

Umí, s ohledem na rizika i specifika, poskládat programy za 
sebe tak, aby docílil požadovaného efektu a cílů. 

17 Při realizaci programu umí 
reagovat na nečekané situace. 

Zareaguje na nečekanou situaci a dovede smysluplně pozměnit 
plánovaný program. Nepoužívá improvizaci jako zástěrku 
nepřipravenosti. Umí rozeznat chvíli, kdy je lepší improvizovat, 
dovede provést dramaturgické změny a zdůvodní to. Při 
změnách v programu zachová jeho cíle. 

18 Umí zpětně porovnat plán 
programu s jeho realizací a 
poučit se z toho. 

Je schopen zpětně porovnat připravený plán s průběhem akce, 
dokáže popsat rozdíly a vyvodit z nich důsledky pro přípravu 
příštích akcí. 

19 Umí zorganizovat činnost/práci 
a vhodně rozdělí úkoly 
ostatním. 

Uvědomuje si, že ne všechnu svěřenou práci zvládne vykonat 
sám. Umí ostatním vhodně rozdělit úkoly, dostatečně je 
vysvětlit. Pohlídá jejich splnění. 

20 Umí používat „Hodnocení 
kvality“ v Junáku – českém 
skautu. 

Posoudí, v jaké míře jeho oddíl naplňuje kritéria kvality, 
a zjištění chápe jako východisko ke zlepšení. O výsledcích je 
schopen diskutovat s vůdcem oddílu. 



Junák - český skaut, z. s. 

Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací Příloha č. 1 – Obsah ČZ P1-3/4 

IV
. P

e
d

ag
o

gi
ka

, p
sy

ch
o

lo
gi

e 
a 

ko
m

u
n

ik
ac

e
 

21 Umí vhodnou formou dát, 
získat a využít zpětnou vazbu. 

Ví, že zpětná vazba je důležitým prostředkem práce s členy 
oddílu. Ví, jaké má mít náležitosti, aby byla přínosná a aby 
neuškodila. Umí ji poskytnout i přijmout (získat ji - např. 
pozorováním, nasloucháním…). S výsledky umí vhodně naložit. 

22 Rozumí podstatě odměn 
a trestů jako nástrojům 
motivace a umí je vhodně 
využívat. 

Ví, co to jsou odměny a tresty, jaké mohou mít přínosy 
a naopak zápory, podle čeho je volit, jaké zásady dodržovat 
při jejich používání. 

23 Připravované programy 
přizpůsobuje cílovým 
skupinám. 

Ví, jaká jsou specifika práce s dětmi jednotlivých věkových 
kategorií, a respektuje to při přípravě programu. Uvědomuje 
si odlišný styl práce ve věkově/pohlavně smíšeném kolektivu. 

24 Umí jednat s dětmi i dospělými. Při komunikaci s dětmi i dospělými respektuje jejich 
charakteristiky. Zohledňuje mj. to, zda jedná se skautem 
či neskautem. Umí jednoduše a jasně sdělit informaci. Podle 
konkrétní situace volí např. jiný slovník, skladbu vět, tempo 
řeči… 

25 Poznává jemu svěřené děti. Všímá si svěřených dětí, zajímá se o ně, o jejich životní situaci 
i mimo skautský oddíl. Dokáže u nich pojmenovat jejich 
přednosti a možnosti dalšího rozvoje, respektuje jejich 
zvláštnosti. 

26 Dokáže poznat, že se chování 
jemu svěřeného dítěte změnilo, 
a upozornit na to. 

Dokáže u svého svěřence rozpoznat, že se chová jinak než 
obvykle nebo že se ocitl v problémové situaci, a přiměřeně 
na to zareaguje. (Dítě např. začne být plačtivé, nadměrně 
agresivní, úzkostné, i když takové nebývalo.) Ví, že on sám 
nemůže v takových závažných případech poskytnout dítěti 
pomoc, ale že musí upozornit vedoucího, který situaci vyřeší, 

27 Uvědomuje si význam vztahů 
mezi členy družiny/oddílu. 

Uvědomuje si, že družinu tvoří dobrá parta kamarádů. Dokáže 
stručně charakterizovat, jaké vlastnosti tato skupina nese, a ví, 
že volbou a zadáním programů může působit na podobu 
vztahů mezi členy. 
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28 Zná a zohledňuje doporučené 
limity pro práci s dětmi. 

Ví, jaké psychické a fyzické limity jsou nastaveny pro činnost 
s dětmi. Zohledňuje je v činnosti oddílu s ohledem na aktuální 
situaci. Má přehled o omezeních jemu svěřených dětí a umí 
tomu vhodně přizpůsobit program.  

29 Zvažuje potenciální rizika 
a snaží se jim předcházet. 

Zná rizika, která přináší pobyt v klubovně či v přírodě, ale 
i specifické činnosti zde prováděné (kolo, koupání, přesun 
po silnici, noční pochod atd.). Zná požadavky na personální 
a technické zajištění rizikových aktivit (koupání, pohyb 
po silnici, cyklistika, lanové aktivity, vodácké akce apod.). 

30 Umí se vhodně zachovat 
v krizové situaci. 

Nastane-li krizová situace, dokáže se zorientovat, odhadnout 
svoji roli a vhodně reagovat. Umí přivolat pomoc, pokud je 
třeba. Zná zásady chování při požáru, úrazu, tonutí, převržení 
lodi, dopravní nehodě, nepřízni počasí, nedostatku jídla či pití, 
ztracení členů apod.  Ví, jaká jsou doporučení a postupy 
v Junáku – českém skautu. 

31 Rozpozná život ohrožující stavy 
a další závažná poranění, 
poskytne první pomoc. 

Umí posoudit závažnost zdravotního stavu a dokáže provést 
laickou první pomoc (resuscitace, zástava masivního krvácení, 
zlomeniny, alergické reakce, tepelná poškození, šok, 
bezvědomí, běžné úrazy atd.). První pomoc zvládá teoreticky 
i prakticky. Zná bezpečnostní zásady poskytování první pomoci. 
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32 Dbá na zajištění bezpečnosti 
účastníků na akcích. 

Ví, kdy účastníky upozornit na potenciální rizika, a vhodně je 
poučí. V praxi dodržuje základní hygienická pravidla. Ví, proč 
je pro bezpečnost na akcích důležité znát podrobné informace 
o jejich účastnících (zdravotní stav, kontakty na rodiče, datum 
narození a číslo zdravotní pojišťovny apod.). Na akci si umí 
zajistit a použít lékárničku. 
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33 Ví, kdo má právní osobnost 
a v čem spočívá. 

Ví, kdo je nositelem práv a povinností. Dokáže vysvětlit rozdíl 
mezi fyzickou a právnickou osobou. Ví, které jednotky mají 
právní osobnost a v čem tato prakticky spočívá (např. otázka 
vlastnictví vybavení užívaného při oddílové činnosti). 

34 Ví, kdo v Junáku – českém 
skautu může činit právní úkony. 

Ví, kdo může činit právní úkony a v jakém rozsahu, zejména při 
běžné oddílové činnosti. Ví, jak může činit právní úkony 
organizační jednotka (statutární orgán, zastoupení). Ví, za 
jakých okolností může činit právní úkony jménem organizační 
jednotky (na základě zmocnění nebo při výkonu funkce). 

35 Ví, jaké důsledky má porušení 
práva. 

Rozumí konceptu občanskoprávní, trestněprávní 
a správněprávní odpovědnosti za porušení právních povinností 
a zná praktické rozdíly mezi nimi. Ví, v čem spočívá 
odpovědnost za škodu. Ví, kdy může nést odpovědnost za 
škodu vzniklou při činnosti oddílu. Ví, kdo nese odpovědnost za 
škodu způsobenou nezletilými. Ví, že může být pojištěn na 
odpovědnost za škodu.  Ví, za jakých podmínek  ne/nese trestní 
odpovědnost. Ví, jak konkrétně se jej to týká, zejm. s ohledem 
na činnost oddílu. 

36 Zná další právní předpisy 
vztahující se k oddílovému 
životu. 

Zná nejdůležitější povinnosti stanovené dalšími právními 
předpisy ve vztahu k typické činnosti oddílu, zejm. v oblastech: 
- užívání lesů, 
- ochrana přírody a krajiny, 
- ochrana osobních údajů a ochrana osobnosti, 
- provoz na pozemních komunikacích. 
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37 Zná Stanovy Junáka – českého 
skauta. 

Seznámí se se Stanovami, zná jejich stručný obsah. 

38 Zná svoje středisko. Zná svoje středisko - jeho název, sídlo, oddíly střediska 
a nejdůležitější činovníky v něm. Ví, jak by mělo středisko být 
řízeno a jak by mělo fungovat. Ví, jaké je postavení střediska 
v organizační struktuře Junáka – českého skauta. 

39 Využívá skautské informační 
zdroje. 

Zná skautské weby a časopisy. Umí najít potřebné skautské 
předpisy a formuláře, informace o organizaci, oddílech, akcích, 
základnách apod. Umí pracovat se skautISem. 
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40 Dokáže pracovat s účetními 
doklady. 

Zná náležitosti prvotních dokladů. Zná a umí vyplnit příjmový 
a výdajový pokladní doklad. 

41 Ovládá hospodaření malé akce. Umí sestavit rozpočet malé akce, vést evidenci pokladní 
hotovosti a sestavit přehled příjmů a výdajů akce. 

42 Ví, jak se hospodaří s majetkem 
a financemi v jeho oddíle. 

Ví, komu patří majetek používaný oddílem a jakými pravidly 
se řídí hospodaření s tímto majetkem a svěřenými financemi. 
Ví, jak majetek vzniká, komu patří, jak a kde se berou peníze 
v oddíle a jak se s nimi hospodaří. Zná středisková a oddílová 
pravidla pro nakládání s majetkem, materiálem a financemi. 
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