Junák - český skaut, z. s.

Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací
1.

Úvodní ustanovení

(1)

Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků upravuje obsahy
čekatelské zkoušky, vůdcovské zkoušky, zkoušky vodáckého minima a kapitánské zkoušky.

(2)

Mezi související předpisy patří zejména:
a) Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ).

2.

Kompetence a ověřování

(3)

Termínem kompetence se pro potřeby této směrnice označují znalosti, dovednosti, postoje
a další charakteristiky činovníka či jejich kombinace a schopnost jejich praktického uplatnění.

(4)

Komise může zvolit různé formy ověřování kompetencí ve smyslu příslušných článků
ŘVČČJ. Za formu ověřování kompetence se považuje rovněž sledování aktivit uchazeče
v průběhu příslušné vzdělávací akce – lesního či nelesního kurzu.

3.

Obsahy zkoušek

3.1.

Čekatelská zkouška

(5)

Obsah ČZ je uveden v příloze č. 1 této směrnice a je vymezen kompetenčním profilem
čekatele a podmínkou nutnou k získání kvalifikace.

(6)

Pro získání kvalifikace je nutné, aby zkušební komise ověřila všechny kompetence uvedené
v kompetenčním profilu a potvrdila splnění uvedené podmínky.

3.2.

Vůdcovská zkouška

(7)

Obsah VZ je uveden v příloze č. 2 této směrnice a je vymezen kompetenčním profilem, který
by měl mít v ideálním případě vedoucí oddílu.

(8)

Soubor kompetencí vedoucího oddílu se skládá:
a) z povinně ověřovaných kompetencí, které tvoří minimální závazný obsah VZ;
b) z dalších kompetencí, které tvoří spolu s kompetencemi uvedenými v bodu a) celkový
kompetenční profil vedoucího oddílu. Je žádoucí, aby si vedoucí postupně osvojil
všechny uvedené kompetence;
c) volitelně i z rozvojových kompetencí, jejichž zvládnutí přispívá k pozitivnímu dopadu
činnosti vedoucího a jeho oddílu, ale typicky souvisí s činnostmi, které oddíl dělat
nemusí. Jsou volitelné a nejsou součástí zveřejněného kompetenčního profilu.

(9)

Zkušební komise může uspořádat a rozčlenit kompetence podle svého uvážení a potřeby.

(10)

Rozdělení kompetencí do kategorií na kompetence nezbytné a klíčové (případně též
rozvojové) je závazné a komise je povinna toto rozdělení respektovat a podle něj posuzovat
osvojení jednotlivých kompetencí.

(11)

Pro získání kvalifikace je nutné, aby zkušební komise ověřila minimálně všechny povinně
ověřované kompetence. Ty jsou v kompetenčním profilu označeny.
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(12)

Komise může ověřovat i jiné kompetence a jejich zvládnutím podmínit složení VZ.
V takovém případě musí v souladu s čl. (89) ŘVČČJ být předem vhodně zveřejněn seznam
ověřovaných kompetencí a také toto současně oznámeno zpravodajce VRJ pro vzdělávání.

3.3.

Zkouška vodáckého minima

(13)

Obsah ZVM je uveden v příloze č. 3 této směrnice a je vymezen kompetenčním profilem
absolventa zkoušky vodáckého minima.

(14)

Pro získání kvalifikace je nutné, aby zkušební komise ověřila všechny kompetence uvedené
v kompetenčním profilu.

3.4.

Kapitánská zkouška

(15)

Obsah KZ je uveden v příloze č. 4 této směrnice a je vymezen kompetenčním profilem
absolventa kapitánské zkoušky.

(16)

Pro získání kvalifikace je nutné, aby zkušební komise ověřila všechny kompetence uvedené
v kompetenčním profilu.

4.

Závěrečná a přechodná ustanovení

(17)

Ke dni účinnosti směrnice se zrušuje Směrnice k obsahu vůdcovské zkoušky
ze dne 15. 5. 2013.

(18)

Směrnice byla vydána dne 2. 5. 2016 a nabývá účinnosti dne 2. 5. 2016.

Přílohy směrnice:
Příloha č. 1 – Obsah čekatelské zkoušky
Příloha č. 2 – Obsah vůdcovského zkoušky
Příloha č. 3 – Obsah zkoušky vodáckého minima
Příloha č. 4 – Obsah kapitánské zkoušky

Barbora Tichavová
zpravodajka VRJ pro vzdělávání
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