
  

 
 
 
 
 

VYHLÁŠKA č. 2/2014 K PRAVIDLŮM PRO PŘEDKLÁDÁNÍ 
PROJEKTŮ RÁDCOVSKÝCH KURZŮ  

1. Úvodní ustanovení 
(1) Tento pokyn určuje pravidla pro předkládání projektů rádcovských kurzů (dále jen RK) ve smyslu 

Vyhlášky k dotacím Pardubického kraje pro příslušný rok. 

(2) Na RK, jejichž pořadatelé nežádají o dotační podporu z rozpočtu kraje, se tento pokyn nevztahuje, 
avšak může být využit jako metodické doporučení. 

2. Projekt RK 
(3) Pořadatel RK předloží projekt, který obsahuje alespoň tyto informace: 

a) identifikaci pořadatele, 
b) jméno navrhovaného vedoucího akce a jeho kvalifikaci. Minimální kvalifikací vedoucího RK 

musí být vůdcovská zkouška, 
c) složení týmu RK a jejich kvalifikaci, 
d) termíny konání akce, 
e) výchovné cíle, předpokládaný program a personální zabezpečení jednotlivých programových 

bloků, 
f) předpokládaný počet účastníků, 
g) vstupní podmínky pro účastníky, jsou-li stanoveny, 
h) podmínky absolvence, 
i) návrh rozpočtu akce. 

(4) Projekt (žádost o finanční podporu z příslušné dotační kapitoly) předkládá pořadatel rádcovského 
kurzu (RK) elektronicky na emailovou adresu kraje.  

(5) Termíny předkládání projektů jsou dány vyhláškou kraje k dotacím pro příslušný rok. 

(6) V případě, že předložený projekt RK nebude obsahovat minimálně požadované náležitosti, vyzve 
pověřený činovník KRJ pořadatele RK k nápravě a to ve stanoveném termínu. 

(7) Splnění níže uvedených podmínek pro pořádání RK je nutnou podmínkou pro přidělení dotační 
podpory. 

3. Výchovné oblasti realizované RK 
(8) Pořadatelé dotovaných RK jsou povinni zaměřit své RK na alespoň jednu z těchto výchovných 

oblastí: 
a) samostatná příprava družinových schůzek na základě podkladů od oddílové rady, 
b) samostatná realizace družinových schůzek, 
c) vedení komunikace za družinu ve vztahu k oddílu a zpět, 
d) příprava a realizace družinových výprav (pod dohledem stanovené zodpovědné osoby). 

(9) Pořadatelé dotovaných RK jsou povinni zařadit do programu vhodný výchovně-vzdělávací 
program zaměřený alespoň na dvě povinná témata z následujících: 
a) myšlenkové základy skautingu, vybraná témata z historie skautingu, 
b) bezpečnost při práci v klubovně a na výpravách, 
c) oddíl, resp. družina a jejich fungování, 
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d)   práce se stezkou1, 
e)   hra jako výchovný prostředek, 
f)   příprava a realizace schůzky (dramaturgie, zpětná vazba). 

(10) Pořadatelé dotovaných RK jsou povinni zařadit do programu vhodný výchovně-vzdělávací 
program zaměření alespoň na jedno rozšiřující téma z této nabídky: 
a) motivace členů ke skautské činnosti, 
b) předávání znalostí ,   
c) tvořivý přístup, 
d) cílené vyhledávání zdrojů inspirace,      
e) schopnosti improvizace,  
f) komunikace (naslouchání, předávání informací, mluvený projev, formulace svého názoru, 

získávání zpětné vazby), 
g) řešení konfliktních krizových situací. 

(11) Pořadatel RK má právo navrhnout témata pro svůj RK i odchylně od bodu (9) anebo (10) a to 
v souladu se zamýšleným zacílením RK. Přípustnost této změny posuzuje pověřený činovník KRJ 
individuálně. Proti jeho rozhodnutí je možné odvolat se ke KRJ. 

(12) Zařazení zvolených témat dle bodu (8) až (10) prokazuje pořadatel RK v předloženém projektu a o 
způsobu jejich provedení informuje i v závěrečné zprávě, která je součástí vyúčtování. 

(13) Nedodržení povinností stanovených v bodech (8) až (10) je důvodem pro krácení dotační podpory 
RK. O krácení dotace či jejím odebrání rozhoduje dotační komise kraje. 

4. Závěrečná zpráva RK 
(14) Pořadatel RK má povinnost v souladu s ustanovením vyhlášky k dotacím daného roku zpracovat 

závěrečnou zprávu RK. Tato zpráva je součástí vyúčtování dotace poskytnuté na RK. 

(15) Závěrečná zpráva RK obsahuje alespoň tyto údaje: 
a) zhodnocení dosažení výchovných cílů a přínosů RK, 
b) skutečný program RK a jeho personální zajištění, 
c) skutečný počet účastníků a absolventů), 
d) popis případných změn oproti předloženému projektu (včetně jejich odůvodnění). 

5. Závěrečná ustanovení 
(16) Při sporech o výklad jednotlivých ustanovení této vyhlášky rozhoduje předseda KRJ. Proti jeho 

rozhodnutí je přípustné odvolání ke KRJ. 

(17) Tato vyhláška nahrazuje Pokyn KRJ č. 1/2003, kterým se stanoví pravidla pro pořádání 
rádcovských kurzů v Pardubickém kraji účinný od 28. 04. 2003. 

(18) Vyhláška byla schválena KRJ dne 08. 12. 2014 a je účinná ode dne 01. 01. 2015. 
 
 
 
 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. v.r. 
předseda KRJ Pardubického kraje 

 
 

 
 

                                                 
1 nezahrnuje jen oficiálně vydané stezky ústředím Junáka. 


