Junák – český skaut, kraj Vysočina, z. s.
Horní 3188, 580 01, Havlíčkův Brod | IČO: 70893411, ev. č.: 610

Zápis z krajské rady ze dne 31. 1. 2020
Místo konání: Žďár nad Sázavou, 1. máje 1 (klubovna přístavu Racek)
Členové KRJ
Přítomni:
Zpravodajové
Hosté
Členové KRJ
Nepřítomni:
Zpravodajové

Jiří Wasserbauer – Bejza, Dagmar Vencálková – Dáša, Zdeněk Karas –
Roy, Marie Procházková – Azuritek, Eva Novotná – Mikro, Jana Jirásková
– Wiki, Hana Kotlas – Venci, Vladimír Slovák – Jehlička
Milan Dvořák, Barbora Štohanslová – Acly
Helena Malá – Helda
--Otakar Varhaník – Oťas, Šárka Pavlásková, Ivan Touška – Čuzl

Přítomno 8 z 8 členů krajské rady s právem hlasovacím.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komunikační nástroje – g-disky, google kalendář, emailové konference
Systém pořadatelských koleček ZVaS a SZ
ZVaS v roce 2020
Plánované vzdělávací akce
Dlouhodobá finanční podpora rádcovských kurzů v kraji Vysočina
Podpora činovníků a roverů ve vzdělávání
Dotační vyhláška – základní teze pro rok 2020
Rozpočet na rok 2020
Zpráva o hospodaření 2019
Organizace práce krajské rady

Bod 1)
Komunikační nástroje – g-disky, google kalendář, emailové konference
Proběhla diskuse ohledně využívání komunikačních nástrojů. Výstupy:
 vytvoříme jeden společný google kalendář, který bude obsahovat vše, co se týká junáckého kraje
(akce, termíny všech organizačních a hospodářských povinností, termíny jednání KRJ); kalendář
bude dostupný i na webu
 dále dva sdílené disky – „vnitřní“ pro KRJ, „vnější“ pro komunikaci se středisky
 kromě základní fungující konference pro vedení středisek vytvoříme konference pro vedení oddílů,
hospodáře, revizory a roverské kmeny – dle emailových adres ve skaut.is (zařadíme všechny, lidé se
budou moci odhlásit v případě, že nemají o info zájem)
Zajišťuje: Helda (kalendář, disky), Milan (konference)
Garant za KRJ: Dáša
Bod 2)

Systém pořadatelských koleček ZVaS a SZ

Roy informoval o dosavadní činnosti v této věci. Došlo ke zmapování dohledatelných dat o pořadatelích,
počtu soutěžících hlídek v jednotlivých letech apod.
Úkol:
Začít přípravu návrhu systému pořadatelských koleček s těmito orientačními termíny:
31. března – mezivýstup k diskusi pro KRJ,
31. května – ucelený výstup ke konzultaci se středisky,

červen – říjen – diskuse se středisky, zapracování podnětů
listopad 2020 – schválení výsledného materiálu a jeho používání počínaje rokem 2021
Zajišťuje: Azuritek, Roy ve spolupráci s dalšími členy výchovné sekce
Garant za KRJ: Roy
Bod 3)
ZVaS v roce 2020
Termíny základních kol ZVaS v roce 2020:
28. března – Chotěboř
25. dubna – Třebíč
Přihlašování probíhá přes web zavody.skaut.cz.
Budeme shánět pořadatele ještě pro třetí základní kolo (dle pravidel musí základní kola proběhnout do
10. května).
Bod 4)

Plánované vzdělávací akce

Ve spolupráci s ústředím připravuje KRJ jednodenní školení pro revizory (zejména začínající) ve Žďáru nad
Sázavou.
Termín: v jednání, bude ještě upřesněn (pravděpodobně buď neděle 5. dubna nebo neděle 19. dubna)
Bližší informace včas zašleme.
Pod záštitou okresu Třebíč se v Moravských Budějovicích uskuteční tradiční kurz zdravotníka zotavovacích
akcí ZRSKA.
Termíny: 27.–29. března, 17.–19. dubna, 25. dubna – zkouška
Více na http://zza.orlicemb.cz/subdom/zza/
V Havlíčkově Brodě (Skaut klub) proběhne doškolovací zdravotnický kurz PRUBAN.
Termín: 15. února
Více na https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/2047-doskolovaci-pruban-2020?v=cz&autologin=1
Bod 5)

Dlouhodobá finanční podpora rádcovských kurzů v kraji Vysočina

Krajská rada přijala toto usnesení:
KRJ schvaluje finanční podporu rádcovských kurzů od roku 2020 dle předloženého materiálu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0.
(kompletní materiál popisující podporu rádcovských kurzů je přílohou č. 1 tohoto zápisu a je rovněž
k nalezení na webu vysočina.skauting.cz)
Bod 6)

Podpora činovníků a roverů ve vzdělávání

Činovníkům zabývajícím se pořádáním rádcovských kurzů a všem aktivním roverům doporučujeme účast na
těchto akcích:
Raži – 13.–15. března v Mostě – inspirace a výměna zkušeností; určeno pro pořadatele (instruktory)
rádcovských kurzů
Roverská porada – 28. února – 1. března v Plzni – výměna zkušeností, diskuse nad celostátním roverským
programem; určeno pro rovery a rangers
Proběhla rovněž diskuse na téma možných forem podpory roverů a činovníků ve vzdělávání a role KRJ v této
věci – bez jasného výstupu, spíše v rovině zjišťování názorů jednotlivých členů KRJ na dané téma.
Systémově bude toto téma znovu diskutováno na některé z příštích krajských rad.
Bod 7)

Dotační vyhláška – základní teze pro rok 2020

Krajská rada diskutovala některé věcné změny v dotační vyhlášce. V roce 2020:
 bude navýšena paušální podpora pořadatelům základních kol ZVaS ze 400,- Kč na soutěžní hlídku na
600,- Kč na soutěžní hlídku
 do vyhlášky bude zakomponována schválená podpora rádcovských kurzů – viz bod 5




u provozní dotace zůstane členění na paušální základ dle počtu členů a nadstavbu dle kritérií, kritéria
nadstavby mohou doznat některých úprav
do doby vydání dotační vyhlášky na rok 2020 je možné zasílat žádosti o dotaci na akce stejným
způsobem jako v roce 2019, a to na adresu venci@skaut.cz

Dotační vyhláška bude vydána v návaznosti na směrnici k dotacím cca na přelomu února a března.
Úkoly:
Po vydání směrnice k dotacím připravit do 2 týdnů návrh dotační vyhlášky pro rok 2020.
Zajišťuje: Venci
Garant za KRJ: Bejza
Projít související dokumenty (žádost o dotaci na akci, závěrečnou zprávu, …) a aktualizovat je – průběžně do
28. února.
Zajišťuje: Venci, připomínkují všichni členové KRJ
Garant za KRJ: Bejza
Z dalšího jednání se omluvila Marie Procházková – Azuritek.
Bod 8)

Rozpočet na rok 2020

Bejza stručně představil návrh rozpočtu. Předpokládané příjmy 93 000,- Kč, předpokládané výdaje 67 000,Kč. Částky neobsahují „průtokové“ dotace posílané střediskům, přístavům a okresům.
Krajská rada přijala toto usnesení:
KRJ schvaluje rozpočet kraje na rok 2020.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Bod 9)

Zpráva o hospodaření 2019

Krajská rada přijala toto usnesení:
KRJ schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2019.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
(zpráva o hospodaření za rok 2019 je k nalezení na webu kraje vysočina.skauting.cz)
Bod 10)

Organizace práce krajské rady

Krajská rada diskutovala způsob a organizaci svojí práce, konkrétně:
 přípravu materiálů na krajskou radu
 četnost a náplň krajských rad
 způsob práce mezi jednotlivými krajskými radami

Termíny příštích rad:
13. března 2020 od 18 hodin ve Žďáru nad Sázavou
22. května 2020 (místo bude upřesněno, ne ve Žďáru nad Sázavou )
Zapsal: Jiří Wasserbauer

Příloha č. 1

Finanční podpora rádcovských kurzů od roku 2020
Podporu rádcovského vzdělávání vnímáme jako jednu ze svých důležitých rolí. Proto jsme se rozhodli:
1. navýšit finanční podporu pořadatelům rádcovských kurzů
2. nastavit dlouhodobá pravidla jejich financování (na dobu neurčitou, tj. platná do doby, než jiná krajská rada
rozhodne jinak) a současně se zavázat, že v nynějším funkčním období – tedy v letech 2020–2022 –
nebudeme tato pravidla měnit.
Od těchto dvou kroků očekáváme zvýšení jistoty pro pořadatele při finančním plánování kurzů i v delším časovém
horizontu a možnost vynaložit více prostředků do programu kurzu popř. udělat kurz finančně dostupnějším pro
účastníky.
Finanční podporu chceme garantovat každému kurzu, který splní tyto požadavky:
 vedoucí kurzu má minimálně vůdcovskou zkoušku
 pořadatelský tým, který vytváří a realizuje program kurzu, tvoří alespoň 3 lidé (včetně vedoucího)
 kurz je alespoň dvoudenní
 kurzu se účastní alespoň 12 účastníků. Za účastníka je považován člen Junáka – českého skauta ve věku 12–17
let.
Finanční podporu rádcovských kurzů chceme odvíjet od výše, kterou ústředí dle „Směrnice ke vzdělávacím akcím“
poskytuje vybraným typům kurzů (viz tabulka níže).

Konkrétně:
 u rádcovských kurzů s dobou trvání alespoň 6 pobytových dnů (typicky 2 víkendy pátek – neděle) chceme
poskytovat finanční podporu ve stejné výši, jakou dostává „čekatelský kurz se zkouškou“. V roce 2020 se
jedná o 130 Kč na účastníka a den (pro srovnání – v roce 2019 obdržel rádcovský kurz s těmito parametry
70 Kč na účastníka a den).
 u rádcovských kurzů s dobou trvání 2–5 pobytových dnů chceme poskytovat finanční podporu ve stejné výši,
jakou dostává „další akce“. V roce 2020 se jedná o 90 Kč na účastníka a den (pro srovnání – v roce 2019
obdržel rádcovský kurz s těmito parametry 40 Kč na účastníka a den).
V případě, že v letech 2021–2022 dojde ze strany ústředí ke snížení podpory uvedeným typům akcí, garantuje krajská
rada částky 130 Kč resp. 90 Kč jako minimální po celé své funkční období.
V případě, že v letech 2021–2022 dojde ze strany ústředí ke zvýšení podpory uvedeným typům akcí, zvýší se stejným
způsobem i podpora kraje rádcovských kurzům.

Za krajskou radu Junáka:

Jiří Wasserbauer – Bejza
Zdeněk Karas – Roy
Dagmar Vencálková – Dáša

