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Místo úvodu
„Maximální rozvíjení potenciálu každého jedince, nejen určité preferované části
populace. Znamená to omezení až odstranění selektivity: místo pouhého výběru
studijně nejschopnějších a vylučování těch, kteří nestačí stanoveným požadavkům, poskytnout příležitost k maximálnímu rozvoji schopností všem bez rozdílu. Jde tedy o zásadní změnu orientace, o přizpůsobení vzdělávacího systému
jedinci, o co největší možnou diferenciaci a individualizaci vzdělávání, o orientaci na osobnostní rozvoj. Z toho vyplývá nezbytnost diverziﬁkovat vzdělávací
nabídku podle zájmu a schopností.“1
Dostává se vám do rukou publikace Sborník souhrnných pozic v nestátních
neziskových organizacích, která navazuje na Sadu minimálních kompetenčních
proﬁlů, na publikace Kompetence v neformálním vzdělávání, Sadu sebeevaluačních nástrojů a na Sadu vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe I a II.
Všechny tyto publikace vznikly v průběhu realizace projektu Klíče pro život2, který se v jedné ze svých aktivit věnoval podpoře uznávání neformálního vzdělávání
v České republice. K dosažení tohoto cíle má svým dílem přispět i tato publikace.
Propojuje souhrnné pozice – kompetenční proﬁly rozšířené o měkké kompetence s jednotlivými vzdělávacími programy uvedenými v publikaci Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II. Je určena především pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží a osobám zodpovědným za vzdělávání v nestátních
neziskových organizacích (NNO). K vytvoření uceleného obrazu a provázanosti
kompetenčních proﬁlů a vzdělávacích programů je vhodné pracovat s oběma
publikacemi. Cílovou skupinou vzdělávacích programů jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží, kteří v těchto organizacích působí většinou dobrovolně,
a napomáhají tak dětem a mládeži volný čas využívat smysluplně a podporovat
rozvoj kompetencí i rozvoj osobnosti.

1

2
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Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. 98 s.
ISBN 80-211-0372-8.
Projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje od 1. 4. 2009 do 28. 2. 2013
Národní institut dětí a mládeže a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (registrační číslo: CZ. 1.07/.4.1. 00/ 06.0011). Všechny
výstupy projektu, stejně jako tuto publikaci, naleznete v elektronické verzi na webových stránkách projektu www.kliceprozivot.cz.

MÍSTO ÚVODU

I. Vzdělanost a společnost
Od starověku k dnešní době
„Od starověku si lidé v kritických obdobích svého života kladou otázku, zda životní cesta je určena osudem, údělem, náhodou, volbou či úkolem. Mnoho lidí se
hledání odpovědi vyhýbá. To, co je potkává, svádějí na osud nebo na náhodu,
a odmítají si přiznat, že se nesnaží své cíle a svou životní cestu promýšlet a nevidí důvod, proč rozvíjet dovednosti zvládání životních situací.“3
Ekonomiky jsou globalizovanější, jsme vystavováni tlakům na výkonnost. Času,
který mají lidé k zamyšlení a úvahám, je stále méně. Zdrojů, které mohou organizace vyčlenit na rozvoj lidí, je také stále méně. Přitom potřeba promýšlet mnoho
věcí je stále silnější než jen potřeba urychlit změnu. Je tu nevídaná doba střetu
kultur, vzájemného učení se jedné kultury od druhé. Mladí lidé z celého světa
vytvářejí síť vztahů, jaká doposud nikdy neexistovala. Pokroky ve vědách odkrývají svět neustálé změny vzájemných souvislostí a závislostí.
Vzhledem k tomu, že svět začíná být stále propojenější a vše nabývá na složitosti a dynamičnosti, naše práce i my se musíme stát mnohem „učeníplnější“.
Koncept celoživotního učení
Koncept celoživotního učení představuje radikální změnu dosavadního chápání
individuální vzdělanostní kariéry. Požadavky současné doby stanovují jako jeden
za základních předpokladů aktivní zapojení každého jednotlivce do procesu
celoživotního učení. Tento koncept klade důraz na všechny způsoby získávání
znalostí, dovedností a dalších kompetencí.
Celoživotní učení vychází z toho, že člověk bude schopen řídit své učení a aktivně bude vyhledávat učební příležitosti po celý svůj život. Celý tento koncept klade důraz na svobodu, ﬂexibilitu a plánování osobního rozvoje, vede k naplňování
individuálně vnímané kvality života, naplňování vlastních cílů, osobního uznání.
Zkvalitňováním neformálního vzdělávání bude postupně stále více nabývat
na významu myšlenka postupného propojování a doplňkovosti formálního
a neformálního vzdělávání, postupně bude začleňována do reality. Nadešla
doba uznávání společenské hodnoty neformálního vzdělávání i uznávání výsledků neformálního vzdělávání a v souvislosti s tím i rozvoj schopnosti sebehodnocení a sebeuznání každého z nás.
3

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., osobní korespondence s autorkou.
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Uznávání neformálního vzdělávání
Cílem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život
bylo otevřít cesty k uznávání výsledků neformálního vzdělávání, podpořit propojování jednotlivých druhů vzdělávání, podpořit postupně zvyšování odborné
způsobilosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží prostřednictvím zavádění
a využívání kompetenčního přístupu ve volnočasových i vzdělávacích aktivitách
v oblasti práce s dětmi a mládeží i jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Díky rozvoji jednotlivých kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží
je možné zlepšovat i samotnou práci s dětmi a mládeží, nastartovat rozvoj klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností a tzv. měkkých kompetencí pro život
i pro trh práce, a tím podpořit uplatnitelnost a zaměstnatelnost mládeže.
Neformální vzdělávání a jeho jedinečnost
Neformální vzdělávání jako proces rozvíjení znalostí, dovedností, schopností a dalších kompetencí na základě vnitřní motivace, dobrovolnosti, rovných příležitostí,
aktivního prožitku v procesu učení, zkušenosti a činnosti, naplňování potřeb interaktivity, partnerství mezi vzdělávajícím a vzdělávaným, osobní angažovanosti účastníků, rozmanitosti forem, metod a prostředí… To vše, a jistě i mnohem více, se ukazuje
být nezbytnou součástí rozvoje lidského kapitálu. Rozvoj lidského kapitálu a schopností je nutné podporovat, jde o jeden ze zásadních prvků rozvoje společnosti.
Neformální vzdělávání je v dnešní době využíváno stále více, je často spojováno
především s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež, ale je také účinným
prostředkem pro celoživotní vzdělávání a učení dospělých.
Nestátní neziskové organizace a střediska volného času jsou nositeli tohoto typu
vzdělávání. Na jedné straně rozmanitost, dobrovolnost, hry, zábava a neformálnost a na druhé straně záměrné a plánované aktivity s konkrétními cíli.
Nasloucháme-li dostatečně dnešním dětem a mládeži, zjistíme, že často vzdorují, jsou nespokojení, nechtějí posedávat v lavicích a být jen pasivními příjemci
informací, znalostí, pokynů, faktů apod. Každý vzdor, nespokojenost je příleži-tostí ke změně a je na nás, na pracovnících s dětmi a mládeží, ale i na dalších
vzdělavatelích a zainteresovaných osobách, zda tato změna bude k lepšímu
v českém systému školství a zda podpoříme děti a mládež postupnými kroky
právě v oblasti neformální výchovy a vzdělávání a jeho uznávání směrem k dalšímu rozvoji osobnímu i sociálnímu, včetně uplatnitelnosti na trhu práce. Možností
je více, projekt Klíče pro život napomohl rozvoji kvality vzdělávání v NNO a pod-
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pořil zavádění postupné propojenosti a doplňkovosti formálního a neformálního
vzdělávání s cílem uznávat výsledky neformálního vzdělávání.
Koncept celoživotního učení zahrnuje tři druhy učení: formální, neformální a informální. V současné době tento koncept vyzdvihuje právě neformální vzdělávání. Je
to především proto, že je neformální vzdělávání opravdu jedinečné. Je jedinečné
svými aktivitami, různorodostí postupů, širokou škálou metod, technik, zajímavými prvky, obohacováním osobních zkušeností zážitkem, celostním a individuálním
přístupem. Velkou devízou neformálního vzdělávání je dobrovolnost a s tím úzce
související vnitřní motivace účastníků. To odráží samotný charakter neziskového
sektoru nejen v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Abychom si mohli být jisti kvalitou neformální výchovy a vzdělávání, je nutné přistupovat zodpovědně k práci s dětmi a mládeži a připravit kvalitní podklady i lidi pro
neformální vzdělávání a volnočasové aktivity, napomáhat osobnímu i osobnostnímu rozvoji dětí a mládeže prostřednictvím kvalitně připravených pracovníků.
Tlak na kvalitu neformálního vzdělávání je samozřejmostí, chceme-li, aby byly
a mohly být výsledky neformálního vzdělávání uznávány. Zachovejme onu jedinečnost neformálního vzdělávání, rozvíjejme ji, zachovejme veškeré prvky hraní
a zábavy, ale mějme na paměti, že vychováváme a vzděláváme budoucí generace. Mějme tedy jasné a konkrétní cíle, snažme se vnímat co nejcitlivěji individualitu svěřenců a vydejme se cestou rozvoje kompetencí.

II. Vzdělávání a trh práce
Lidský kapitál
Lidský kapitál je v současné době považován za faktor rovnocenný fyzickému či
ﬁnančnímu kapitálu a moderním technologiím. Vzdělávání se proto nemůže vztahovat jen k vědění a poznávání, tedy k rozvíjení rozumových schopností, ale i k osvojování si sociálních dovedností a dalších kompetencí, duchovních, morálních a estetických hodnot, k emocionálnímu a volnímu rozvoji a v neposlední řadě ke schopnosti
uplatnit se v měnících se podmínkách zaměstnanosti, a tím i trhu práce.
Vzdělávání má tedy více rozměrů. Je současně zaměřeno na rovinu osobního
rozvoje, začleňování do života společnosti, formování občana i na přípravu pro
pracovní život.
Záměrem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro
život bylo, kromě jiného, podpořit kvalitu a prostupnost neformálních aktivit
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a neformálního vzdělávání v NNO pracujících s dětmi a mládeží a NNO dětí a mládeže a nastartovat rovněž cestu k uznávání výsledků neformálního vzdělávání.
Jedním z prvních výstupů projektu byly minimální kompetenční proﬁly (MKP) pro
pracovníky pracující s dětmi a mládeží, které se staly také stavebním kamenem
pro tvorbu a ověřování vzdělávacích programů. Je velmi důležité podporovat právě rozvoj lidského kapitálu těchto lidí, poněvadž pracují s dětmi a mládeží… a to
je generace, která spoluvytváří současnost a v jejich rukou bude budoucnost
nás všech.
Minimální kompetenční proﬁly
Minimální kompetenční proﬁly jsou informačním podkladem pro tvorbu vzdělávacích programů. Deﬁnují pracovní činnosti a potřebné kompetence pro různé
pozice v neziskových organizacích. Jsou optimálním obecným základem, ze kterého mohou jednotlivá sdružení čerpat to, co odpovídá jejich potřebám a jejich
vzdělávání. V rámci tvorby a ověřování vzdělávacích programů měla každá organizace možnost upravit si MKP s ohledem na svá speciﬁka, na svůj vzdělávací
systém, na konkrétní cíle, kterých chce vzdělavatel dosáhnout. MKP jsou maximální svým výčtem kompetencí, tj. znalostí a dovedností, ale nejsou v ní určeny
úrovně rozvinutí jednotlivých kompetencí.
Určení výběru i počtu znalostí, dovedností a jejich úrovně bude vždy vycházet
z potřeb vzdělávání a nastaveného systému vzdělávání v dané organizaci, z analýzy potřeb účastníků vzdělávacího programu, z konkrétních cílů, z požadavků
na účastníky, z očekávaných výstupů.
Souhrnné pozice
Souhrnné pozice uvedené v této publikaci jsou ty, které jsou výstupem vzdělávacích programů uvedených v publikaci Sada vzdělávacích programů a příkladů
dobré praxe II. Konkrétní cíle byly zaměřeny na rozvoj jednotlivých kompetencí
a jsou rozšířeny o měkké kompetence. Pozice jsou jedním z výstupů realizace
vzdělávacích programů, které vytvořili, inovovali a ověřili poskytovatelé veřejné
zakázky Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů.
Měkké kompetence vycházejí z Manuálu pro tvorbu katalogu Národní soustavy
povolání (www.nsp.cz). Je zde uvedeno 15 měkkých kompetencí i s úrovněmi.
Proč byly vybrány tyto kompetence? Důvodem je vytvoření systému terminologie a nalezení společné řeči se vzdělavateli, zaměstnavateli, ale také s per-
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sonalisty. I toto je jeden z prostředků, jak podpořit zaměstnatelnost a konkurenceschopnost absolventů neformálního vzdělávání, mládeže i pracovníků
s dětmi a mládeží, jak rozvinout schopnost sebehodnocení, sebeuznání a sebedůvěry.
Kompetence pro život a pro trh práce
Rozvoj měkkých dovedností je jednou z důležitých cest, jak zvyšovat konkurenceschopnost uchazečů o práci, tedy dětí a mládeže, včetně pracovníků
pracujících s dětmi a mládeží, a jejich schopnost se přizpůsobit měnícím se
podmínkám trhu práce. Klasický vzdělávací systém se jejich rozvoji věnuje jen
okrajově.
Požadavky trhu práce a s nimi i nároky zaměstnavatelů zaznamenaly v průběhu
minulých let výrazné změny. Dříve kladli zaměstnavatelé, případně personalisté,
důraz téměř výhradně na odborné znalosti uchazečů, dnes je stále více zajímají
tzv. měkké kompetence. Řada lidí má víceméně dobrý odborný základ pro vykonávání příslušných profesí, avšak úroveň rozvoje měkkých kompetencí už tak dobrá
není. Přitom jsou to právě tyto kompetence, které jsou jedním z hlavních faktorů
úspěšnosti na trhu práce i pro kvalitní a úspěšný život. Je však velmi důležité znát
sám sebe i své meze. Úspěch je možné měřit i jinými způsoby než pouze materiálními hodnotami, penězi.
Měkké kompetence jsou vlastnosti, dovednosti, schopnosti, hodnoty a postoje úzce propojené se znalostmi, které nelze zahrnout do odborné kvaliﬁkace.
Např. i pro společenské chování musíme něco znát, aby bylo naše chování a jednání ve společnosti přirozené a správné. Měkké kompetence jsou univerzálně
použitelné a přenosné a každý člověk je potřebuje pro zapojení se do společnosti, pro své osobní naplnění a úspěšnou zaměstnatelnost. A je právě úlohou všech
vzdělavatelů, aby napomáhali rozvoji kompetencí, a měli přitom také na paměti,
že každý jedinec je disponován k určité úrovni výkonu.
V níže uvedených tabulkách nabízíme pro srovnání několik sad kompetencí, které mohou být klíči, které otevírají dveře k úspěšnému životu jak osobnímu, tak
i pracovnímu. Kompetence uvedené ve sloupci „Národní soustava kvaliﬁkací“ se
staly podkladem pro vzdělávací programy vytvořené a realizované uvedenými
NNO v projektu Klíče pro život, v průběhu vzdělávacích aktivit byly rozvíjeny
prostřednictvím metod neformálního vzdělávání a staly se součástí tzv. souhrnných pozic, upravených minimálních kompetenčních proﬁlů.
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Klíčové kompetence
Rámcový vzdělávací
program pro základní
vzdělávání
Kompetence k učení
Kompetence
komunikativní
Kompetence k řešení
problémů
Kompetence sociální
a personální
Kompetence
občanské
Kompetence
pracovní

Evropský referenční
rámec

Kompetence, které
zaměstnavatelé
potřebují

Komunikace
v mateřském jazyce

Komunikační
schopnosti

Komunikace v cizím
jazyce

Čtení a porozumění
pracovním instrukcím

Matematická
gramotnost
a kompetence
v oblasti přírodních
věd a technologií

Zběhlost v cizích
jazycích

Kompetence v oblasti
informační
a komunikační
technologie

Práce s čísly při
pracovním uplatnění
Schopnost
rozhodovat se
Schopnost řešit
problém

Učit se učit

Nést zodpovědnost

Interpersonální
sociální a občanské
kompetence

Adaptabilita
a ﬂexibilita

Podnikatelské
dovednosti
Kulturní rozhled

Schopnost týmové
práce
Schopnost vést
Ochota učit se
Zběhlost v používání
výpočetní techniky
Zběhlost v zacházení
s informacemi
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Klíčové kompetence
Národní soustava kvaliﬁkací

Národní soustava kvaliﬁkací

Kompetence k efektivní
komunikaci

Kompetence k efektivní
komunikaci

Kompetence k ovlivňování
ostatních

Kompetence ke kooperaci

Kompetence ke kooperaci
(spolupráci)
Kompetence k podnikavosti
(podnikavost)
Kompetence k ﬂexibilitě
(operativnost a pružnost
v myšlení a chování)
Kompetence k uspokojování
zákaznických potřeb
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování
a organizaci práce

Kompetence k podnikavosti
Kompetence k ﬂexibilitě
Kompetence k uspokojování
zákaznických potřeb
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování
a organizaci práce
Kompetence k celoživotnímu
učení
Kompetence k aktivnímu
přístupu
Kompetence ke zvládání zátěže

Kompetence k celoživotnímu
učení

Kompetence k objevování
a orientaci v informacích

Kompetence k aktivnímu
přístupu

Kompetence ke komunikaci
v cizích jazycích

Kompetence ke zvládání zátěže
(odolnost vůči stresu)
Kompetence k objevování
a orientaci v informacích
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Klíčové kompetence podle OECD4
Práce
Ý6YTVf»ETÝPROJEKTY
Ý"RfTÝNAĭSEBEÝZODPOV}DNOST
Ý0»ISPqVATÝKĭPRfCIÝSKUPINYÝAĭSPOLEjNOSTI
Ý/RGANIZOVATÝSVOUÝVLASTNqÝPRfCI
Ý0ROJEVOVATÝSOLIDARITU
ÝÝ/VLfDATÝMATEMATICKmÝAĭMODELOVmÝ
nástroje.
Objevování

Kooperace
ÝÝ"ÖTÝSCHOPENÝSPOLUPRfCEÝAĭPRfCEÝ
v týmu.
ÝhINITÝROZHODNUTq
Ý¸EÁITÝKONēIKTY
Ý0OSUZOVATÝAĭHODNOTIT
Ý.AVAZOVATÝAĭUDRÉOVATÝKONTAKTY

Myšlení, uvažování

ÝÝ#HfPATÝKONTINUITUÝMINULOSTIÝ
a současnosti.
ÝÝ.AHLqÉETÝNAĭASPEKTYÝROZVOJEÝ
společnosti kriticky.
ÝÝ"ÖTÝSCHOPENÝSEÝVYROVNfVATÝ
s nejistotou a komplexností situací.
ÝÝÏjASTNITÝSEÝDISKUSqÝAĭVYJAD»OVATÝ
Učení
vlastní názor.
Ý"ÖTÝSCHOPENÝVZqTÝVĭ{VAHUÝZKUÁENOST ÝÝ6NqMATÝPOLITICKYÝAĭEKONOMICKYÝ
ÝÝ$fVATÝV}CIÝDOĭSOUVISLOSTqÝAĭORGANIZOVATÝ kontext ve vzdělávacích
poznatky různého druhu.
a pracovních situacích.
Ý/RGANIZOVATÝSVÐJÝUjEBNqÝPROCES
ÝÝ(ODNOTITÝSOCIfLNqÝCHOVfNqÝSOUVISEJqCqÝ
Ý"ÖTÝSCHOPENÝ»EÁITÝPROBLmMY
se zdravím, spotřebou a prostředím.
Ý"ÖTÝZODPOV}DNÖÝZAĭSVmÝUjENq
ÝÝ6fÉITÝSIÝUM}NqÝAĭLITERATURY
Ý:VAÉOVATÝRÐZNmÝZDROJEÝDAT
Ý2ADITÝSEÝSĭLIDMIÝVEĭSVmMÝOKOLq
Ý+ONZULTOVATÝSĭEXPERTY
Ý:qSKfVATÝINFORMACE
Ý6YTVf»ETÝAĭPO»fDATÝDOKUMENTACI

Přizpůsobování se změnám
ÝÝ6YUÉqVATÝINFORMAjNqÝAĭKOMUNIKAjNqÝ
techniky.
Ý"ÖTÝēEXIBILNqÝP»IÝRYCHLÖCHÝZM}NfCH
Ý.ALmZATÝNOVfÝ»EÁENq
Ý"ÖTÝHOUÉEVNATÖÝVĭP»qPAD}ÝOBTqÉq

4

Komunikace
ÝÝ2OZUM}TÝAĭHOVO»ITÝVqCEÝJAZYKY
ÝÝ"ÖTÝSCHOPENÝjqSTÝAĭPSfTÝVEĭVqCEÝ
jazycích.
ÝÝ"ÖTÝSCHOPENÝMLUVITÝNAĭVE»EJNOSTI
ÝÝ/BHAJOVATÝAĭARGUMENTOVATÝVLASTNqÝ
názor.
ÝÝ0OSLOUCHATÝAĭBRfTÝVĭ{VAHUÝNfZORYÝ
jiných lidí.

Dle dokumentu The deﬁnition and selection of key competencies (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD, 2005).
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Role měkkých kompetencí
Lidský kapitál je nejvýznamnějším zdrojem udržitelných ekonomických hodnot.
Nejžádanějšími kompetencemi zaměstnanců jsou podle představitelů ﬁrem především schopnost týmové práce, komunikativnost, ﬂexibilita a kreativita. Český
vzdělávací systém přitom tyto obecnější a dlouhodobě užitné schopnosti málo
akceptuje, což není možné tvrdit o neformální výchově a vzdělávání.
Lidské kompetence se děti zpaměti nenaučí. Je důležité si uvědomit, že pro měkké kompetence zejména jsou podstatnými rysy nehotovost a procesuálnost.
Například rozvoji kreativity a schopnosti týmové spolupráce memorování dat
nepomáhá, stejně jako důraz na individuální práci a lpění na zavedených přístupech a řešeních.
Problémem není přístup k informacím, ale práce s nimi. Je potřeba umět data
sdílet, vyhodnocovat a získávat z nich rychle ty nejpodstatnější informace.
Výběr zaměstnance
Manažeři často klamou sami sebe. Myslí si, že se rozhodují hlavně podle kvaliﬁkace a pracovní zkušenosti uchazečů. Jenže průzkumy odhalily při výběru
budoucích zaměstnanců překvapivou realitu. Pravděpodobnost výběru nesouvisí s kvaliﬁkací ani s pracovními zkušenostmi. Důležitá je jiná věc – jak příjemně
kandidáti na pohovoru působí. Jenže oni pak musí být příjemní i na zákazníky,
klienty – a to už potom často nejsou. Podle průzkumů během přijímacího pohovoru lže 80 % lidí. Firmy s lepším náborem mají o 60–300 % vyšší růst i návratnost aktiv než ostatní.
Základní problém většiny ﬁrem je získat ty nejlepší lidi, ale s tím souvisí mnoho
otázek, např.: Proč školy nedodávají nejlepší lidský „materiál“ a jak to změníte
ve své ﬁrmě? Proč klesá kvalita lidí? Jak zorganizovat konkurs na ty nejlepší
lidi? Jak vytvořit dobrá pravidla pro přijímání lidí? Jak změříte, zjistíte a objevíte
měkké kompetence? Jak najít ty nejlepší lidi? Jak se rozhodovat při náboru?
Podle čeho poznáte hvězdy budoucnosti? Jak najdete takového člověka, který
vás doplňuje? Koho nepřijímat a proč? Jak zjistit emoční inteligenci?
V současné době známe kompetence, které potřebují zaměstnavatelé, manažeři,
personalisté, a je na našich schopnostech, jak s kompetencemi a jejich rozvojem naložíme, jak budeme schopni je rozvíjet.
Příklad: Vedoucí dětí a mládeže – všeobecné předpoklady. Jaký by měl být? Tuto
otázku si mohou vzdělavatelé klást, vytvářejí-li vzdělávací program a zvažují jeho
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výstupy a v souvislosti s nimi i proﬁl absolventa vzdělávací nebo volnočasové
aktivity.
Vnitřně motivovaný, komunikativní, empatický, disciplinovaný, otevřený, kreativní, odborně zdatný, umí motivovat, nezaujatý, přirozená autorita, optimistický,
umí naslouchat, systematický, inspiruje, s dobrou rétorikou, tolerantní, neponižuje, nehodnotí, připravený, obětavý, svědomitý...
Je zde uvedeno pouze několik odpovědí na otázku Jaký by měl být?
S rozvojem kterých měkkých kompetencí tyto vlastnosti mohou souviset?
Např. uvedeme-li obětavost:
Obětavost může souviset s rozvojem kompetence ke kooperaci, k uspokojování
potřeb klientů, k aktivnímu přístupu, k vedení lidí.
Každou jednotlivou kompetenci je možné rozvíjet různými metodami a prostřednictvím rozmanitých témat.
A jak je sestaven MKP Samostatný vedoucí dětí a mládeže, můžete porovnat
pomocí publikací Sada minimálních kompetenčních proﬁlů (str. 33) s upraveným
MKP v této publikaci (str. 36) a vzdělávacím programem, který byl na základě
upraveného MKP vytvořen, v Sadě vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II (str. 68).

III. Vzdělávání a kompetenční přístup
Čím složitější je život společnosti, tím větší objem znalostí a dovedností si musí
každý člověk osvojit, aby se dokázal uplatnit. Čím větší je individuální míra svobody, tím víc záleží na osobní zralosti, odpovědnosti a tvořivosti každého z nás.
Stále více záleží na vlastních mravních a lidských kvalitách.
Právě kompetenční přístup, vhodně zvolené konkrétní cíle vzdělávacího programu volnočasových aktivit propojené s rozvojem kompetencí a výběr jejich úrovní, zajímavé metody, vhodná témata jsou důležitými stavebními kameny dobrého
neformálního vzdělávání.
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Tvorba vzdělávacího programu
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Kompetenční přístup ve vzdělávání
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Pomocí rozvoje kompetencí můžeme napomoci také najít skutečnou hodnotu člověka, sebe samého. Naši skutečnou hodnotu určuje pomyslná trojnožka
sebedůvěry, sebeúcty a sebevědomí. Sebeúcta je schopnost vážit si sama
sebe. Sebedůvěra je pilířem duševní rovnováhy, je zdrojem vlastní vnitřní síly.
Sebevědomí je zčásti dané tím, jak nás hodnotí druzí lidé, jak se jim jevíme navenek. Může se však stát, že nemá nic společného se skutečnými schopnostmi
člověka – lze je poměrně snadno předstírat.
Rozvojem kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží, a přeneseně
pak dětí a mládeže, je možné napomáhat neformální výchovou a vzděláváním
dostat tyto tři prvky do rovnováhy. Je nutné mít na paměti, že to není jednoduchý
proces.
Jak říká italské přísloví: „Co do sudu přijde první, tím je cítit napořád.“

Závěrem
Podívejme se však na vše z pohledu onoho jedince – člověka, osobnosti. Zeptá-li
se: A proč bych se vlastně měl chtít vzdělávat? Mohu odpovědět otázkou: Chceš
být v životě šťastný? Vzdělávej se a máš větší šanci, že šťastný budeš. Odpověď může být možná někomu k smíchu. Avšak postupné další a další vzdělávání
a životní zkušenosti mi dávají příležitost takto odpovědět.
A tady je objasnění. Vzdělání je podle řady studií důležitým faktorem, který ovlivňuje životní spokojenost, a to jak nepřímo, tak přímo. Nepřímo tím, že vzdělanější
lidé mají v průměru vyšší příjmy, mají nižší pravděpodobnost, že ztratí zaměstnání,
a vyšší pravděpodobnost, že si v případě jeho ztráty najdou novou práci. Přímý vliv
vzdělání se může projevovat například tím, že vzdělání zvyšuje efektivitu člověka
i kontrolu nad vlastním životem i vědomí, že člověk tuto kontrolu má. A to je hodně
důležité. Byť v těchto výzkumech je řeč o vzdělání formálním, dovolím si tvrdit, že
o vzdělávání neformálním platí přinejmenším totéž. Věnuji se mu více než deset let
přímo, a právě díky neformálnímu vzdělávání, ať už z pohledu účastníka, nebo lektora, jsem si uvědomila, že právě ve světě neformálního vzdělávání mají děti, mládež, ale i dospělí jedinci možnost zažít pocit úspěchu a individuální přístup v něm
není jen klišé. Tedy doufám… Neformální vzdělávání přirozeně naplňuje právě jednu z nejdůležitějších osobních potřeb – potřebu seberealizace, sebeuskutečnění,
sociální sounáležitosti k někomu nebo k něčemu a potřebu tvořivosti.
Mgr. Daniela Havlíčková, garantka Uznávání neformálního vzdělávání
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Minimální kompetenční proﬁly
rozšířené o měkké kompetence
Manažer nestátní neziskové organizace
Charakteristika
Manažer nestátní neziskové organizace (NNO) je pracovník, který celkově řídí
a koordinuje činnost NNO zaměřené na práci s dětmi a mládeží. Zodpovídá
za tvorbu strategie směřující k naplnění stanovených cílů společnosti.
Pracovní činnosti
ÝÝDEĒNOVfNqÝCqLÐÝAĭTVORBAÝSTRATEGIEÝ../
ÝÝ»qZENqÝAĭORGANIZOVfNqÝjINNOSTIÝNEZISKOVmÝORGANIZACE
ÝÝANALYZOVfNqÝPOT»EBÝ../
ÝÝ»qZENqÝSYSTmMÐÝJAKOSTIÝPRfCE ÝPRODUKTÐÝAĭSLUÉEB ÝVĭ../
ÝÝ»qZENqÝZDROJÐ ÝVjETN}ÝZqSKfVfNqÝDOTACq
ÝÝ»qZENqÝPERSONfLNqÝAGENDYÝZqSKfVfNq ÝMOTIVACE ÝHODNOCENqÝAĭROZMISÆOVfNqÝPRAcovníků, uzavírání dohod a smluv),
ÝÝJEDNfNqÝSĭPARTNERY ÝSEÝSTfTNqÝSPRfVOUÝAĭSAMOSPRfVOU Ý
ÝÝKOORDINACEÝAĭHODNOCENqÝVÖCHOVN}ÝVZD}LfVACqÝjINNOSTIÝ../
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝZfKLADNqCHÝPRAVIDELÝ"/:0ÝAĭ0/ĭP»IÝPRfCIÝSĭD}TMIÝAĭMLfDEÉq
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝEKONOMICKYÝAĭEKOLOGICKYÝÁETRNmHOÝPROVOZU
ÝÝV ÖB}RÝSPOLUPRACOVNqKÐ ÝMOTIVACE ÝHODNOCENq ÝODM}¨OVfNqÝAĭROZMISÆOVfNqÝPRAcovníků.
Odborné dovednosti
Základní manažerské dovednosti (umí, dovede)
ÝÝSTRATEGICKYÝPLfNOVAT
ÝÝZPRACOVATÝDLOUHODOBmÝAĭKRfTKODOBmÝPLfNYÝjINNOSTI
ÝÝVmSTÝROZHODOVACqÝPROCESYÝAĭZAJISTITÝ»qDICqÝjINNOSTI
ÝÝ»qDITÝPROCESYÝKVALITYÝPRfCE ÝPRODUKTÐÝAĭSLUÉEBÝVĭRfMCIÝCELKOVmHOÝ»qZENqÝAĭKOORdinace činnosti organizace,
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ÝÝ»qDITÝAĭKOORDINOVATÝĒNANjNqÝOPERACEÝORGANIZACE ÝVjETN}ÝĒNANjNqCHÝZDROJÐ
ÝÝKOORDINOVATÝCHODÝORGANIZACEÝZĭHLEDISKAÝPRfCEÝSĭD}TMIÝAĭMLfDEÉq
ÝÝPOSOUDITÝBEZPEjNOSTNqÝRIZIKAÝRISK MANAGEMENT
ÝÝZPRACOVATÝ02ÝAĭMARKETINGOVOUÝKONCEPCIÝAĭSTRATEGII
ÝÝV YPL¨OVATÝAĭVmSTÝP»qSLUÁNmÝPROVOZNqÝAĭTECHNICKmÝDOKUMENTACEÝVĭRfMCIÝCELKOvého řízení,
ÝÝPOUÉqVATÝINFORMAjNqÝTECHNOLOGIEÝVĭROZSAHUÝPOT»EBNmMÝPROÝSVOUÝjINNOST
ÝÝNASTAVITÝPRINCIPYÝOB}HUÝDOKUMENTÐÝVĭORGANIZACI ÝARCHIVACEÝAĭSKARTACEÝDOKUmentů a písemností.
Komunikační a prezentační dovednosti (umí, dovede)
ÝÝPREZENTOVATÝSTRATEGII ÝCqLEÝAĭVÖSLEDKYÝORGANIZACE Ý
ÝÝZPRACOVATÝPREZENTAjNqÝMATERIfLY ÝTISKOVmÝZPRfVY Ý
ÝÝREPREZENTOVATÝSPOLEjNOSTÝNAĭJEDNfNqCHÝSĭPARTNERYÝAĭDALÁqMIÝSUBJEKTYÝVĭRfMCIÝ
celkového řízení organizace,
ÝÝZORIENTOVATÝSEÝVĭPRfVNqCHÝP»EDPISECHÝSOUVISEJqCqCHÝSĭjINNOSTqÝORGANIZACE
ÝÝSEPSATÝSMLUVNqÝDOKUMENTACI ÝVjETN}ÝÉfDOSTq ÝPOP»ÝDALÁqCHÝLISTIN
Personální řízení (umí, dovede)
ÝÝKOORDINOVATÝjINNOSTIÝORGANIZACEÝZĭPERSONfLNqHOÝHLEDISKA
Finanční řízení (umí, dovede)
ÝÝ»qDITÝAĭKOORDINOVATÝĒNANjNqÝOPERACEÝORGANIZACE ÝVjETN}ÝĒNANjNqCHÝZDROJÐ
ÝÝV YPL¨OVATÝAĭVmSTÝP»qSLUÁNOUÝPROVOZNqÝAĭTECHNICKOUÝDOKUMENTACIÝVĭRfMCIÝCELKOvého řízení a koordinace činností menší organizace.
Odborné znalosti
ÝÝPEDAGOGICKmÝMINIMUMÝPROÝPRfCIÝSĭD}TMIÝAĭMLfDEÉq Ý
ÝÝPEDAGOGICKmÝPOJMYÝMETODA ÝCqL ÝZfSADA ÝPEDAGOGICKmÝZfSADY
ÝÝ»qZENqÝLIDq ÝNAP»ÝMOTIVACE Ý»qZENqÝKRIZOVÖCHÝSITUACq
ÝÝMANAGEMENTÝOBECN}ÝSEÝZAM}»ENqMÝNAĭ../ÝPRACUJqCqÝSĭD}TMIÝAĭMLfDEÉq
ÝÝZNALOSTÝZVLfÁTNqCHÝP»EDPISÐÝPROÝSPECIALIZOVANmÝjINNOSTIÝPODLEÝZAM}»ENqÝjINNOSTIÝ
NNO,
ÝÝEKONOMICKÖÝĒNANjNq ÝMANAGEMENT ÝCONTROLLING
ÝÝMALmÝAĭST»EDNqÝORGANIZACEÝSĭOHLEDEMÝNAĭ»qZENqÝ../
ÝÝZfSADYÝ"/:0ÝAĭ0/
ÝÝZfKLADNqÝPRfVNqÝPOV}DOMqÝZAM}»ENmÝNAĭ../
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Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3/4
ÝÝFORMULOVfNqÝMYÁLENEKÝVĭPqSEMNmÝIĭ{STNqÝPODOB}ÝJEÝNAĭVELMIÝDOBRmÝ{ROVNI Ý
ÝÝAKTIVN}ÝNASLOUCHfÝOSTATNqM
ÝÝZDRAVmÝAĭP»IM}»ENmÝSEBEPROSAZOVfNqÝJEÝPROÝN}JÝP»IROZENm
ÝÝDOKfÉEÝPREZENTOVATÝP»EDÝSKUPINOUÝ
Kompetence k podnikavosti – úroveň 4
ÝÝNEUSTfLEÝP»IPRAVUJEÝAĭREALIZUJEÝZM}NYÝAĭNOVmÝPROJEKTY ÝKTERmÝPOSILUJqÝPOZICIÝ
organizace,
ÝÝRIZIKAÝJEÝSCHOPENÝRYCHLEÝVYHODNOTITÝAĭSNAÉqÝSEÝJEÝELIMINOVAT
Kompetence k ﬂexibilitě – úroveň 3
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»IJqMATÝNOVmÝMYÁLENKY
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»EKONfVATÝSTEREOTYPY ÝNEBRfNqÝSEÝNOVÖMÝMETODfMÝAĭPOSTUPÐM
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»ENfÁETÝPOZORNOSTÝMEZIÝ{KOLY
ÝÝJEÝSCHOPENÝUjITÝSEÝNOVÖMÝV}CEMÝAĭPOSTUPÐM
Kompetence k samostatnosti – úroveň 4
ÝÝDOKfÉEÝSLOÉITÖÝ{KOLÝP»EVmSTÝNAĭDqLjqÝ{KOLYÝIĭKONKRmTNqÝKROKY
ÝÝP»IÝPLN}NqÝ{KOLÐÝ»qDqÝSfMÝSEBE ÝUMqÝSVmÝSqLYÝODHADNOUTÝAĭROZLOÉIT
ÝÝVĭP»qPAD}ÝPOT»EBYÝNEVfHfÝVYHLEDATÝPOMOC
ÝÝDOKfÉEÝZqSKATÝVEÁKERmÝPOT»EBNmÝZDROJEÝINFORMACEÝAPOD
ÝÝNEBOJqÝSEÝODPOV}DNOSTIÝAĭP»IJqMfÝURjITOUÝMqRUÝOSOBNqHOÝRIZIKA
Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
V minimálním kompetenčním proﬁlu je v souboru Odborných dovedností v části
Základní manažerské dovednosti uvedena kompetence:
– vyplňovat a vést příslušnou provozní a technickou dokumentaci v rámci celkového řízení.
Navrhujeme z důvodu duplicity vyřadit stejnou kompetenci v části Finanční
řízení.
Obdobně je tomu s kompetencí „řídit a koordinovat ﬁnanční operace organizace, včetně ﬁnančních zdrojů“. Zde navrhujeme ponechat v části Finanční řízení
s doplněním textu „včetně ﬁnančních zdrojů“ a vyřadit z části Základní manažerské dovednosti.
Při přípravě ani při realizaci pilotního vzdělávacího programu se neobjevila potřeba významné úpravy MKP a obsah vzdělávacího programu vyhovoval i potře-
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bám účastníků. Vzhledem k tomu, že MKP je stanoven pro pracovníky napříč
spektrem NNO, je vhodné ponechat MKP v současném rozsahu, pouze je nutné
odstranit výše zmíněné duplicity. Každá z organizací, která bude tento materiál používat, má možnost s ním pracovat dle svých potřeb. Například v části
odborné znalosti jsou do minimálního kompetenčního proﬁlu zařazeny i znalosti
pedagogické minimum pro práci s dětmi a mládeží, pedagogické pojmy (metoda,
cíl, zásada) a pedagogické zásady. S ohledem na časovou dotaci kurzu a běžnou
praxi, zejména ve větších organizacích dětí a mládeže, kdy tyto znalosti jsou získávány v rámci programů přípravy v základním stupni, byly tyto znalosti zařazeny
do požadovaného vstupního proﬁlu účastníka vzdělávacího programu. Podrobně
jsou zpracovány v dalších vzdělávacích programech určených pro osoby přímo
pracující s dětmi a mládeží, které jsou v rámci projektu Klíče pro život také vytvořeny. Obdobně lze přistoupit k oblasti BOZP a PO.

Měkké kompetence, včetně cílových stupňů, navržené do MKP vycházejí
z praxe napříč naší organizací. Vybrány byly takové, které jsou považovány
za klíčové a bez jejich dosažení je vykonávání práce Manažera NNO obtížněji
zvládnutelné. Výběr měkkých kompetencí při přípravě vzdělávacích programů by měl navazovat na znalost konkrétních dovedností účastníků a jejich
potřeb. V případě, že se realizační týmy v návaznosti na zjištění potřeb účastníků rozhodnou rozvíjet jiné měkké kompetence, je třeba této skutečnosti
přizpůsobit program a použít vhodné rolové hry a další aktivity.
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Hlavní vedoucí zotavovací akce – speciﬁkum stanových
táborů bez pevného objektu
Charakteristika
Hlavní vedoucí zotavovací akce je pracovník, který řídí zotavovací akci (ve smyslu
vyhlášky o zotavovacích akcích MZ ČR č. 106/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).
Pracovní činnosti
ÝÝ»qZENqÝZAM}STNANCÐÝAĭPRACOVNqKÐ ÝSTANOVENqÝROZSAHUÝJEJICHÝROLq ÝKOMPETENcí a odpovědnosti, deﬁnice pracovních pozic akce a jejich náplně,
ÝÝORGANIZOVfNqÝAĭPLfNOVfNqÝAKTIVIT ÝMONITOROVfNqÝJEJICHÝPRÐB}HU
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝVÖCHOVNÖCHÝjINNOSTqÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝCqLIÝNAP»ÝENVIRONMENTfLNq Ý
ke zdraví, osobnostně sociální rozvoj…),
ÝÝZAPOJOVfNqÝ{jASTNqKÐÝD}Tq ÝMLfDEÉEÝAĭSVÖCHÝSPOLUPRACOVNqKÐ ÝDOĭ»qZENqÝjINNOSTI ÝDOĭVÖB}RUÝVHODNÖCHÝAKTIVITÝMETOD Ý{jASTÝNAĭSPOLEjNÖCHÝjINNOSTECH
ÝÝAPLIKOVfNqÝPEDAGOGICKÖCHÝPOSTUPÐ ÝVYUÉqVfNqÝVARIANTNqCHÝVÖCHOVNÖCHÝMETOD Ý
nových výchovných metod s ohledem na aktuální potřeby,
ÝÝKOMUNIKACEÝSEÝSKUPINOUÝIĭSĭJEDNOTLIVCIÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ
ÝÝ»qZENqÝDISKUZEÝAĭKOMUNIKACEÝSKUPINY
ÝÝKOMUNIKACEÝVN}ÝVÖCHOVNmÝSKUPINYÝSĭVLASTNqMÝORGANIZAjNqMÝZfZEMqM ÝRODIjI Ý
{»ADY
ÝÝMOTIVOVfNqÝJEDNOTLIVCÐÝIĭSKUPIN ÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ ÝPOSKYTOVfNqÝ
ZP}TNmÝVAZBY
ÝÝPOSUZOVfNqÝAĭOVLIV¨OVfNqÝBEZPEjNOSTNqCHÝRIZIK ÝKRIZOVmÝ»qZENqÝVĭP»qPAD}ÝPOT»EBY
ÝÝPROVfD}NqÝPREVENTIVNqCHÝOPAT»ENqÝPROÝZAJIÁT}NqÝBEZPEjNOSTIÝP»IÝPRfCIÝSĭD}TMIÝ
AĭMLfDEÉq
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝAĭPROVfD}NqÝPREVENCEÝSPOLEjENSKYÝNEÉfDOUCqCHÝJEVÐ
ÝÝPmjEÝOĭZDRAVq
ÝÝVEDENqÝDOKUMENTACEÝjINNOSTIÝVĭLISTINNmÝIĭELEKTRONICKmÝPODOB}
ÝÝUPLAT¨OVfNqÝPRfVNqCHÝAĭEKONOMICKÖCHÝZfSADÝP»IÝjINNOSTI
Odborné dovednosti
!PLIKACEÝMETODÝVEĭVÖCHOV}ÝAĭVZD}LfVfNqÝVĭOBLASTIÝVOLNmHOÝjASUÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝ
s důrazem na neformální výchovu (umí, dovede)
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ÝÝSPOLUPRACOVATÝSĭVEDOUCqMIÝD}TSKÖCHÝKOLEKTIVÐÝAĭDBfTÝNAĭTO ÝABYÝAKTIVITYÝAĭMETOdy byly bezpečné a přizpůsobené věku dětí a mládeže,
ÝÝV YTVO»ITÝKVALITNqÝVÖCHOVN}ÝVZD}LfVACqÝPROGRAMÝZOTAVOVACqÝAKCE
ÝÝZORGANIZOVATÝETAPOVOUÝHRU ÝKTERfÝJEÝP»IM}»ENfÝV}KUÝAĭSCHOPNOSTEMÝSV}»Ených dětí a mládeže.
Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)
ÝÝSTANOVITÝVZD}LfVACqÝAĭVÖCHOVNmÝCqLEÝZOTAVOVACqÝAKCEÝTAK ÝABYÝBYLYÝM}»ITELNm Ý
speciﬁcké a dosažitelné,
ÝÝZAJISTITÝEVALUACIÝVÖCHOVNÖCH ÝP»qPADN}ÝVZD}LfVACqCHÝCqLÐ
Diagnostika výchovných problémů (umí, dovede)
ÝÝZJIÁÆOVATÝAĭ»EÁITÝVÖCHOVNmÝPROBLmMY
ÝÝZAJIÁÆOVATÝPREVENCIÝVÖCHOVNÖCHÝPROBLmMÐ
ÝÝPROVfD}TÝPROTIDROGOVOUÝPREVENCI
ÝÝPROVfD}TÝSUPERVIZIÝCHOVfNqÝJEDNOTLIVÖCHÝVEDOUCqCHÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝNAĭZOTAVOvací akci.
Výchova proti šikaně (umí, dovede)
ÝÝNAĭAKCIÝVYTVf»ETÝPROST»EDq ÝVEĭKTERmMÝ
– děti můžou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení
– interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální
– není společensky oceňována schopnost někoho psychicky či fyzicky ponížit,
ÝÝDOĭPROGRAMUÝZOTAVOVACqÝAKCEÝVOLITÝTAKOVmÝAKTIVITY ÝKTERmÝPODPORUJqÝSPOLUPRfCI
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)
ÝÝROZPOZNATÝDÐLEÉITmÝPOT»EBYÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝNAĭZfKLAD}ÝZNALOSTIÝLIDSKÖCHÝPOT»EBÝ
a vývojových speciﬁk,
ÝÝPOZOROVfNqMÝAĭROZHOVOREMÝROZEZNAT ÝÉEÝNENqÝNAPL¨OVfNAÝN}KTERfÝZĭDÐLEÉITÖCHÝ
potřeb dětí a mládeže.
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti (umí, dovede)
ÝÝNAĭZOTAVOVACqÝAKCIÝZAJISTITÝP»IM}»ENÖÝREÉIMÝAKTIVITYÝAĭODPOjINKU ÝP»IM}»ENOUÝ
míru hygieny, včetně osobní,
ÝÝPOSOUDITÝBEZPEjNOSTNqÝRIZIKAÝAKTIVITYÝPODLEÝJEJqHOÝCHARAKTERUÝNAĭZfKLADN}ÝPLATných předpisů a pravidel (koupání, chůze po silnici, jízda na kole, horolezectví,
vysokohorská turistika, střelba, zakládání ohně apod.),
ÝÝZAJISTITÝREALIZACIÝAKTIVITÝTAK ÝABYÝMINIMALIZOVALÝMOÉNfÝZDRAVOTNqÝAĭBEZPEjNOSTNqÝ
rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Krizový management a risk-management (umí, dovede)
ÝÝP»EDCHfZETÝKRIZOVÖMÝSITUACqMÝMfÝINFORMACEÝOĭPOjASq ÝZNfÝDOB»EÝFYZICKÖÝIĭPSYchický stav dětí a mládeže, má prověřené vedoucí kolektivu, k dispozici odvoz
do nemocnice, evakuační plán zotavovací akce apod.),
ÝÝSEÝVĭKRIZIÝSPRfVN}ÝROZHODNOUT
Vedení dokumentace a zjišťování potřebných povolení a souhlasů (umí, dovede)
ÝÝVjASÝZAJISTITÝVÁECHNAÝPOVOLENqÝAĭDOKUMENTY ÝKTERmÝJSOUÝPOT»EBAÝPROÝCHODÝZOTAvovací akce,
ÝÝDODRÉOVATÝZfSADYÝOCHRANYÝOSOBNqCHÝ{DAJÐ
ÝÝZAJISTITÝAĭKONTROLOVATÝVEDENqÝEVIDENCEÝMAJETKUÝVYUÉqVANmHOÝNAĭZOTAVOVACqÝAKCI
Řízení a koordinace akce (umí, dovede)
ÝÝZAJISTITÝP»EPRAVUÝMATERIfLUÝAĭOSOBÝNAĭZOTAVOVACqÝAĭAKCIÝAĭZP}T
ÝÝORGANIZAjN}ÝZAJISTITÝZOTAVOVACqÝAKCI ÝSESTAVITÝOPERATIVNqÝPLfNÝIĭDENNqÝREÉIM
ÝÝSESTAVITÝJqDELNqjEKÝIĭPLfNÝNfKUPÐÝAĭDENNqÝLOGISTIKYÝPOÁTA ÝPITNfÝVODA ÝMATERIfL
ÝÝAKCIÝZABEZPEjITÝPOĭMATERIfLN}ÝTECHNICKmÝSTRfNCE
ÝÝĒNANjN}Ý»qDITÝAKCI ÝTJÝSESTAVITÝROZPOjET ÝNAJqTÝZDROJE ÝZAJISTITÝEFEKTIVNqÝjERPfNqÝ
nákladů v souladu s rozpočtem, vést příslušnou dokumentaci, sepsat závěrečnou zprávu.
Zajišťování provozu (umí, dovede)
ÝÝZAJISTIT ÝÉEÝB}HEMÝZOTAVOVACqÝAKCEÝNENqÝNIjENOÝÉIVOTNqÝPROST»EDqÝVĭOKOLq ÝÉEÝSEÝVÁEmi zdroji, včetně přírodních, se nakládá šetrně a zajistit ekologický chod tábora
(voda, energie odpady),
ÝÝZAJISTITÝPROVOZ ÝKTERÖÝJEÝHYGIENICKYÝNEZfVADNÖÝAĭZDRAVOTN}ÝBEZPEjNÖÝVjETN}ÝZDRAvotnického dozoru a zajištění proškolení v BOZP).
Motivování dobrovolníků a pracovníků (umí, dovede)
ÝÝAPLIKOVATÝZfKLADYÝ»qZENqÝLIDqÝNAĭZOTAVOVACqÝAKCI ÝMOTIVOVAT ÝP»IÝROZD}LOVfNqÝPRfCEÝ
zohlednit vytížení, osobní předpoklady a motivaci spolupracovníků,
ÝÝEFEKTIVN}ÝVmSTÝPROGRAMOVmÝIĭORGANIZAjNqÝPORADYÝ»qZENqÝDISKUZE ÝSTANOVENqÝAĭSDqlení cílů porady, program porady),
ÝÝPOSKYTNOUTÝKONSTRUKTIVNqÝZP}TNOUÝVAZBUÝSPOLUPRACOVNqKÐM
Aplikace právního rámce činnosti (umí, dovede)
ÝÝORIENTOVATÝSEÝVĭPRfVNqCHÝP»EDPISECHÝSOUVISEJqCqCHÝSĭJEHOÝjINNOSTq
ÝÝSEPISOVATÝB}ÉNmÝSMLOUVY ÝÉfDOSTI ÝPOP»ÝDALÁqÝLISTINYÝAĭDOKUMENTYÝNEBOÝJEJICHÝ
návrhy,
ÝÝZASTUPOVATÝORGANIZACIÝP»IÝJEDNfNqÝSĭORGfNYÝSTfTNqÝSPRfVY
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Odborné znalosti
ÝÝOBECNfÝPEDAGOGIKA
ÝÝV ÖCHOVAÝKĭAKTIVNqMUÝOBjANSTVq
ÝÝ»EÁENqÝVÖCHOVNÖCHÝPROBLmMÐ
ÝÝV ÖCHOVAÝPROTIÝÁIKAN}
ÝÝÁKOLNqÝAĭPEDAGOGICKfÝPSYCHOLOGIE
ÝÝ"/:0ÝAĭ0/ĭVĭPRfCIÝSĭD}TMIÝAĭMLfDEÉq
ÝÝOBECNmÝZNALOSTIÝ»qZENq
ÝÝZfSADYÝKOMUNIKACEÝSĭVE»EJNOSTq
ÝÝPRfVOÝTÖKAJqCqÝSEÝPROVOZUÝZfKLADYÝSOUKROMmHOÝPRfVAÝÝSUBJEKTIVITA ÝPRfVNICKmÝ
a fyzické osoby, vlastnictví, věci, závazky (smlouvy), převody majetku, odpovědnost za škodu, škoda na majetku, na zdraví, pojištění; základy veřejného práva –
trestní odpovědnost, struktura státní správy a samosprávy, právní ochrana dětí
a mládeže, pořádání akcí.
Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 4
ÝÝFORMULOVfNqÝMYÁLENEKÝVĭPqSEMNmÝIĭ{STNqÝPODOB}ÝJEÝNAĭVELMIÝDOBRmÝ{ROVNI
ÝÝAKTIVN}ÝNASLOUCHfÝOSTATNqM
ÝÝZDRAVmÝAĭP»IM}»ENmÝSEBEPROSAZOVfNqÝJEÝPROÝN}JÝP»IROZENm
ÝÝDOKfÉEÝPREZENTOVATÝP»EDÝSKUPINOU
ÝÝDOKfÉEÝKOMUNIKACIÝOTEV»qT
ÝÝV YTVf»qÝPROST»EDq ÝABYÝKOMUNIKOVALIÝIĭDRUZq
ÝÝVqTfÝAĭROZVqJqÝNfZORYÝOSTATNqCH
ÝÝDOKfÉEÝVYVOLATÝKONSTRUKTIVNqÝKONēIKT
ÝÝV YÉADUJEÝZP}TNOUÝVAZBU
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 4
ÝÝAKTIVN}ÝPÐSOBqÝNAĭATMOSFmRUÝAĭPOT»EBYÝSKUPINY
ÝÝV ÖZNAMN}ÝP»ISPqVfÝKĭDOSAHOVfNqÝSKUPINOVÖCHÝCqLÐ Ý
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»EBqRATÝZODPOV}DNOSTÝZAĭVÖSLEDKYÝSKUPINOVmÝjINNOSTI
ÝÝSDqLq ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝAĭNABqZqÝRELEVANTNqÝINFORMACE
Kompetence k řešení problémů – úroveň 4
ÝÝDOKfÉEÝDEĒNOVATÝP»qjINYÝAĭNfSLEDKYÝPROBLmMU
ÝÝV YUÉqVfÝJAKÝANALYTICKm ÝTAKÝKREATIVNqÝMYÁLENq
ÝÝDOKfÉEÝPOSOUDIT ÝKDYÝSIÝPROBLmMÝÉfDfÝINDIVIDUfLNqÝP»qSTUPÝAĭKDYÝTÖMOVOUÝSPOlupráci,
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ÝÝPODPORUJEÝMOTIVUJqCqÝPROST»EDqÝPROÝ»EÁENqÝPROBLmMÐ
ÝÝUMqÝPRACOVATÝSĭPRIORITAMI
ÝÝJEÝSCHOPENÝPODqLETÝSEÝNAĭTVORB}ÝSTANDARDÐ ÝKTERÖMIÝP»EDCHfZqÝVZNIKUÝPROBLmMÐ
Kompetence k plánování a organizování práce – úroveň 4
ÝÝPLfNUJEÝKRfTKODOB}ÝIĭDLOUHODOB}ÝVĭSOULADUÝSĭPLfNYÝAĭPOT»EBAMIÝOKOLq
ÝÝSNAÉqÝSEÝSVÐJÝVÖKONÝNEUSTfLEÝZLEPÁOVAT
ÝÝROZHODUJEÝNAĭZfKLAD}ÝPRIORIT ÝPREFERUJEÝDÐLEÉITmÝP»EDÝNALmHAVÖM
ÝÝV YTVf»qÝVARIANTYÝPLfNUÝTAK ÝABYÝEFEKTIVN}ÝSM}»OVALYÝKEĭSTANOVENmMUÝCqLI
ÝÝPRACUJEÝSĭRIZIKY
ÝÝPLfNUJEÝPOT»EBNmÝZDROJEÝIĭJEJICHÝEFEKTIVNqÝVYUÉITqÝAĭjAS
ÝÝV YHODNOCUJEÝNAPL¨OVfNqÝCqLÐ ÝPLfNÐÝAĭAKTIVITÝKĭNIMÝSM}»UJqCqCHÝAĭPODLEÝTOHOÝ
jedná,
ÝÝORGANIZUJEÝjINNOSTÝSVOUÝAĭJEÝSCHOPENÝ{jINN}ÝZORGANIZOVATÝjINNOSTÝDRUHÖCH
Kompetence k vedení lidí (leadership) – úroveň 4
ÝÝJEDNOZNAjN}ÝP»EBqRfÝZODPOV}DNOSTÝZAĭSKUPINOVÖÝVÖKONÝIĭVĭP»qPAD}ÝNE{SP}CHU Ý
analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření,
ÝÝSNAÉqÝSE ÝABYÝVÁICHNIÝjLENOVmÝTÖMUÝPOCHOPILIÝAĭZTOTOÉNILIÝSEÝSEÝSKUPINOVÖMÝCqLEM Ý
s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky,
ÝÝJEÝVYNIKAJqCqMÝP»qKLADEMÝPROÝDRUHmÝÝTJÝVZOREM
ÝÝCHOVfÝSEÝJAKOÝVÐDCEÝÝNEZALEKNEÝSEÝOBTqÉq ÝNEVYHÖBfÝSEÝKOMPLIKOVANÖMÝSITUAcím, ostatní na něj mohou spoléhat, je věrohodný a spolehlivý vůdce,
ÝÝZAPOJUJEÝJEDNOTLIVmÝjLENYÝDOĭVEDENqÝPORADÝAĭ»qZENq
ÝÝÁKOLqÝAĭTRmNUJEÝSVmÝPOD»qZENm ÝDOKfÉEÝJIMÝP»IPRAVITÝSTUDIJNqÝMATERIfLY Ý
ÝÝDOKfÉEÝPOD»qZENÖMÝDfTÝPROSTORÝAĭMOÉNOSTÝP»EVZqTÝZODPOV}DNOSTÝZAĭDqLjqÝ{KOLYÝ
skupinového výsledku, deleguje jim pravomoci,
ÝÝHODNOTqÝKOMPETENCEÝPOD»qZENÖCHÝAĭNAVRHUJEÝMOÉNOSTIÝAĭP»qLEÉITOSTIÝKĭOSVOJOvání dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí, koučuje.
Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Úpravy minimálního kompetenčního proﬁlu vycházejí z toho, že hlavní vedoucí
zotavovací akce plní na akci dvě důležité funkce – na jedné straně je to funkce
manažerská (řídí tým spolupracovník, zajišťuje logistiku zotavovací akce, na druhé straně je to funkce výchovně – pedagogická (podílí se na přípravě programu
zotavovací a akce a jejích výchovně-vzdělávacích cílů, komunikuje s dětmi i jejich
rodiči, měl by být pro děti morální autoritou.
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S ohledem na tyto skutečnosti byl MKP upraven a doplněn o vybrané měkké
kompetence na takové úrovni, která odpovídá náročnosti dané pracovní pozice
Dovednost „Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí
a mládeže s důrazem na neformální výchovu“ byla zúžena o následující body:
ÝÝVYSV}TLITÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝVYUÉqVANÖCHÝVÖCHOVNÖCHÝMETODÝVEDOUCqMÝKOLEKTIVÐ ÝÝ
předpokládá se, že vedoucí kolektivů jsou v této oblasti kompetentní, mají znalosti o využívání výchovných metod k naplňování výchovných cílů,
ÝÝPROVfD}TÝSUPERVIZIÝVĭOBLASTIÝPSYCHOLOGICKO PEDAGOGICKm ÝÝTATOÝDOVEDNOSTÝJEÝ
v dostatečném rozsahu zahrnuta v rámci dovednosti „Motivování dobrovolníků a spolupracovníků“ – poskytování zpětné vazby,
ÝÝAPLIKOVATÝPROGRAMYÝINTEGRACEÝAĭINKLUZEÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝSEÝSPECIfLNqMIÝVZD}Lfvacími potřebami,
ÝÝVmSTÝVÖCHOVUÝSEÝZ»ETELEMÝNAĭSPECIfLNqÝVZD}LfVACqÝPOT»EBY
Tyto dovednosti představují nadstavbu nad základní požadavky na hlavního
vedoucího stanového tábora a vyžadují si speciální vzdělávací program.
Dovednosti „Provádění environmentální výchovy“ a „Provádění výchovy ke zdraví“ byly z MKP vypuštěny zcela, neboť jsou v dostatečné rozsahu zahrnuty v rámci dovednosti „Zajišťování provozu“ a samotná environmentální výchova představuje nadstavbu nad základní požadavky na hlavního vedoucího stanového
tábora a vyžaduje si speciální vzdělávací program.
Z oblasti odborných znalostí byla vyjmuta etická výchova, neboť schopnost
působit na děti z hlediska etiky a morálky patří spíše do osobnostní výbavy
jedince a nepovažujeme tudíž za vhodné řadit ji mezi odborné znalosti, dále
znalost projektového řízení (je v dostatečné míře obsažena v rámci dovednosti
řízení a koordinace akce) a prevence první pomoci – jedná se o znalosti, kterými
je vybaven zdravotník zotavovací akce, u hlavního vedoucího je nepovažujeme
za nezbytně nutné.
Měkké kompetence byly zvoleny tak, aby plně korespondovaly s rolemi, které
zastává hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mládež – tedy s rolí manažerskou a vůdcovskou. U všech vybraných měkkých kompetencí je požadována
vysoká čtvrtá úroveň, která je předpokladem pro vykonávání náročné a zodpovědné práci hlavního vedoucího zotavovací akce na dostatečné úrovni.
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Ekonom NNO, včetně systému účetnictví
Charakteristika
Ekonom je pracovník, který samostatně zajišťuje hospodaření, jeho kontrolu,
vedení hospodářské a účetní dokumentace.
Pracovní činnosti
ÝÝZPRACOVfVfNqÝDLOUHODOBÖCHÝAĭST»EDN}DOBÖCHÝĒNANjNqCHÝPLfNÐÝAĭSTRATEGIE
ÝÝSTANOVENqÝPRAVIDELÝHOSPODA»ENqÝVjETN}ÝJEHOÝMETODICKmHOÝ»qZENq
ÝÝĒNANjNqÝ»qZENqÝREALIZOVANÖCHÝPROJEKTÐ ÝJEJICHÝVY{jTOVfNqÝAĭVYHODNOCENq Ý
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝEKONOMICKÖCHÝINFORMACqÝKĭ»qZENqÝORGANIZACEÝAĭOPERATIVNqMUÝAĭSTRAtegickému rozhodování,
ÝÝREALIZACEÝHOSPODf»SKÖCHÝROZHODNUTqÝORGANIZACE Ý
ÝÝSPOLUPRfCEÝP»IÝĒNANjNqMÝ»qZENq Ý
ÝÝREALIZACEÝHOSPODf»SKÖCHÝROZHODNUTqÝORGANIZACE Ý
ÝÝZAJIÁT}NqÝSPRfVYÝMAJETKU
ÝÝVEDENqÝPOKLADEN
ÝÝZPRACOVfNqÝROZPOjTÐ ÝJEJICHÝNAPL¨OVfNqÝAĭVYHODNOCOVfNq Ý
ÝÝZAJIÁT}NqÝDA¨OVmÝAGENDY
ÝÝKONTROLAÝHOSPODA»ENqÝVĭRfMCIÝ{jETNqÝJEDNOTKY ÝSOUjINNOSTÝSĭVNIT»NqMIÝKONTROLními orgány a s orgány státní správy a územní samosprávy při kontrole účetní
jednotky, zajištění styku s bankou,
ÝÝHODNOCENqÝEKONOMICKmÝEFEKTIVNOSTIÝORGANIZACE
Odborné dovednosti
Archivace a skartace hospodářské dokumentace (umí, dovede)
ÝÝORIENTOVATÝSEÝVĭPRfVNqÝ{PRAV}ÝNAKLfDfNqÝSĭDOKUMENTYÝAĭPODqLETÝSEÝNAĭVYPRACOvání směrnice k oběhu písemností (např. faktury, rozhodování).
Daňová soustava (umí, dovede)
ÝÝCHARAKTERIZOVATÝVÁECHNYÝP»EDM}TNmÝDRUHYÝDANqÝAĭROZPOZNAT ÝJAKÖÝVZTAHÝKĭNIMÝ
má jeho účetní jednotka.
Zpracování zadání pro výstupy z účetnictví (umí, dovede)
ÝÝORIENTOVATÝSEÝVĭSYSTmMUÝ{jETNICTVq
ÝÝSPECIĒKOVATÝPOÉADAVKYÝNAĭINFORMAjNqÝVÖSTUPYÝZĭ{jETNICTVq
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Interpretace výstupů z účetnictví (umí, dovede)
ÝÝSLEDOVATÝNAPL¨OVfNqÝROZPOjTUÝVĭJEDNOTLIVÖCHÝKAPITOLfCH
ÝÝINTERPRETOVATÝVÖVOJÝVĭHOSPODA»ENqÝ{jETNqÝJEDNOTKY
ÝÝNAVRHOVATÝOPAT»ENqÝAĭPOSTUPYÝVĭHOSPODA»ENqÝ{jETNqÝJEDNOTKYÝVĭNfVAZNOSTIÝNAÝ
výstupy z účetnictví.
Zpracování vnitřních předpisů účetní jednotky (umí, dovede)
ÝÝAPLIKOVATÝVNIT»NqÝP»EDPISYÝORGANIZACEÝTÖKAJqCqÝSEÝHOSPODA»ENq ÝNfLEÉITOSTIÝVNIT»ních účetních předpisů,
ÝÝIDENTIĒKOVATÝPOT»EBUÝ{PRAVYÝVNIT»NqCHÝPOSTUPÐ
Finanční řízení projektů a práce s rozpočtem (umí, dovede)
ÝÝORIENTOVATÝSEÝVĭJEDNOTLIVÖCHÝTYPECHÝĒNANjNqCHÝZDROJÐÝVjETN}ÝZfKLADNqCHÝINFORmačních zdrojů,
ÝÝORIENTOVATÝSEÝVĭDOTAjNqCHÝPRAVIDLECH
ÝÝAPLIKOVATÝPRAVIDLAÝPOSKYTOVATELEÝĒNANjNqHOÝZDROJE Ý
ÝÝSPOLUPRACOVATÝNAĭTVORB}ÝPROJEKTU
ÝÝV YHODNOTITÝEFEKTIVITUÝVYNAKLfDANÖCHÝPROST»EDKÐ
ÝÝV YTVO»ITÝZfKLADNqÝHOSPODf»SKfÝPRAVIDLAÝPROÝPO»fDfNqÝAKCq
ÝÝP»IPRAVITÝPODKLADÝPROÝZA{jTOVfNqÝVÖSLEDKÐÝHOSPODA»ENqÝAKCq
ÝÝAKCIÝZKONTROLOVATÝPOĭHOSPODf»SKmÝSTRfNCE Ý
ÝÝZPRACOVATÝZfV}REjNOUÝZPRfVU
Aplikace právního rámce činnosti (umí, dovede)
ÝÝZPRACOVATÝSMLUVNqÝDOKUMENTACIÝNAP»ÝKUPNqÝAĭDAROVACqÝSMLOUVU 
Odborné znalosti
ÝÝPRINCIPYÝHOSPODA»ENqÝNEZISKOVmÝORGANIZACE Ý
ÝÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝVEDENqÝ{jETNqÝDOKUMENTACE
ÝÝVNIT»NqCHÝP»EDPISYÝORGANIZACEÝSTANOVUJqCqÝPRAVIDLAÝPROÝKONTROLNqÝAĭREVIZNqÝjINNOST
Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3
ÝÝJASN}ÝAĭSROZUMITELN}ÝFORMULUJEÝSVmÝMYÁLENKYÝJAKÝVĭMLUVENm ÝTAKÝPqSEMNmÝPODOB}
ÝÝNASLOUCHfÝOSTATNqM
ÝÝREAGUJEÝASERTIVN}ÝNAĭVZNIKLOUÝSITUACI
ÝÝDOKfÉEÝSVÖMÝPROJEVEMÝZAUJMOUTÝOSTATNq
ÝÝTOLERUJEÝNfZORYÝOSTATNqCH
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Kompetence k podnikavosti – úroveň 3
ÝÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝP»qLEÉITOSTIÝKEĭZLEPÁENqÝjIÝZM}N} ÝJEÝOBDA»ENÝINTUICqÝPROÝPODnikatelské příležitosti,
ÝÝMfÝDOSTATEKÝODVAHYÝANEBOÝVYTRVALOSTIÝKĭREALIZACIÝjIÝPROSAZENqÝSVÖCHÝNfPADÐÝ
resp. „zlepšováků“,
ÝÝRIZIKAÝSĭNIMIÝSPOJENfÝSICEÝVNqMf ÝALEÝNEZABÖVfÝSEÝJEJICHÝSYSTEMATICKOUÝPREVENCq
Kompetence k ﬂexibilitě – úroveň 3
ÝÝZM}NYÝPROÝN}JÝNEP»EDSTAVUJqÝSTRESÝAĭAKCEPTUJEÝJEÝBEZÝPROBLmMÐ
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»IJqMATÝNOVmÝMYÁLENKY
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»EKONfVATÝSTEREOTYPY ÝNEBRfNqÝSEÝNOVÖMÝMETODfMÝAĭPOSTUPÐM
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»ENfÁETÝPOZORNOSTÝMEZIÝ{KOLY ÝALEÝSfMÝTAKOVmÝSITUACEÝNEVYHLEdává,
ÝÝP»IZPÐSOBUJEÝSEÝNOVmMUÝPRACOVNqMUÝPROST»EDqÝAĭ{KOLÐM Ý
ÝÝUZNf LIÝTOÝZAĭPOT»EBNm ÝJEÝSCHOPENÝUjITÝSEÝNOVÖMÝV}CEMÝAĭPOSTUPÐM
Kompetence k řešení problémů – úroveň 4
ÝÝDOKfÉEÝDEĒNOVATÝP»qjINYÝAĭNfSLEDKYÝPROBLmMU
ÝÝV YUÉqVfÝJAKÝANALYTICKm ÝTAKÝKREATIVNqÝMYÁLENq
ÝÝDOKfÉEÝPOSOUDIT ÝKDYÝSIÝPROBLmMÝÉfDfÝINDIVIDUfLNqÝP»qSTUPÝAĭKDYÝTÖMOVOUÝSPOlupráci,
ÝÝPODPORUJEÝMOTIVUJqCqÝPROST»EDqÝPROÝ»EÁENqÝPROBLmMÐ
ÝÝUMqÝPRACOVATÝSĭPRIORITAMI
ÝÝJEÝSCHOPENÝPODqLETÝSEÝNAĭTVORB}ÝSTANDARDÐ ÝKTERÖMIÝP»EDCHfZqÝVZNIKUÝPROBLmMÐ
Kompetence k plánování a organizace práce – úroveň 3
ÝÝPLfNUJEÝKRfTKODOB}ÝIĭDLOUHODOB}ÝVĭSOULADUÝSĭPLfNYÝOKOLq
ÝÝSTABILN}ÝPODfVfÝPOÉADOVANÖÝVÖKON
ÝÝDOKfÉEÝROZLIÁITÝNALmHAVmÝAĭDÐLEÉITmÝAĭPODLEÝTOHOÝSEÝROZHODUJEÝIĭJEDNf
ÝÝV YTVf»qÝVARIANTYÝPLfNU ÝVEĭSTANDARDNqCHÝSITUACqCHÝSEÝSAMOSTATN}ÝROZHODUJE
ÝÝPLfNUJEÝPOT»EBNmÝZDROJEÝAĭjAS
ÝÝV YHODNOCUJEÝNAPL¨OVfNqÝPLfNÐ Ý
ÝÝSTANDARDN}ÝORGANIZUJEÝjINNOSTÝSVOUÝAĭJEÝSCHOPENÝZORGANIZOVATÝjINNOSTÝDRUHÖCH
Kompetence k zvládání zátěže – úroveň 3
ÝÝVĭZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝREAGUJEÝVYROVNAN} ÝPODfVfÝP»IM}»ENÖÝVÖKONÝIĭP»IÝDLOUhodobé zátěži,
ÝÝNE{SP}CHÝBEREÝJAKOÝSOUjfSTÝÉIVOTAÝAĭUSTOJqÝJEJ Ý
ÝÝJEÝSCHOPENÝPOÉfDATÝOĭPOMOC
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ÝÝUV}DOMUJEÝSI ÝÉEÝMUÝURjITfÝMqRAÝZfT}ÉEÝPOMfHfÝPODATÝVÖKON
ÝÝV YSKYTNOU LIÝSEÝP»EKfÉKY ÝANALYZUJEÝSITUACI ÝHLEDfÝAĭVOLqÝ»EÁENqÝAĭP»EKfÉKYÝP»Ekonává,
ÝÝZM}NYÝAKCEPTUJEÝAĭP»IZPÐSOBUJEÝSEÝJIM
ÝÝJEÝOSTRAÉITÖÝIĭP»IÝRUTINNqCHÝ{KOLECHÝVYÉADUJqCqCHÝNEUSTfLOUÝPOZORNOST
ÝÝANIÝVĭNfROjNÖCHÝSITUACqCHÝNEZTRfCqÝKONTROLUÝNADÝSVÖMIÝEMOCEMI
Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Ke snížení úrovně některých kompetencí jsme přistoupili vzhledem ke vstupní
úrovni účastníků vzdělávacího programu – ta byla nižší, než jsme při tvorbě vzdělávacího programu předpokládali – nebylo tedy možné, během stanovené hodinové dotace dosáhnout posun v kompetencích o několik úrovní.
U znalostí a dovedností nedošlo k úpravě. Vzdělávací program byl připraven tak,
aby účastníci získali předem určené znalosti a dovednosti uvedené v minimálním kompetenčním proﬁlu. Tento cíl byl naplněn.
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Samostatný vedoucí dětí a mládeže – všeobecné
zaměření
Charakteristika
Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje)
činnosti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na speciﬁcké potřeby jednotlivců
a skupiny.
Pracovní činnosti
ÝÝANALÖZAÝPOT»EBÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝJEDNOTLIVCEÝIĭSKUPINY ÝSĭOHLEDEMÝNAĭV}KOVmÝ
a individuální zvláštnosti,
ÝÝFORMULACEÝPEDAGOGICKÖCHÝCqLÐÝVĭOBLASTIÝZNALOSTq ÝDOVEDNOSTqÝAĭPOSTOJÐ ÝVĭSOUladu s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,
ÝÝ»qZENqÝSPOLUPRACOVNqKÐÝDALÁqCHÝVEDOUCqCH ÝAĭSPOLUPRfCEÝP»IÝJEJICHÝjINNOSTI
ÝÝORGANIZOVfNqÝAKTIVITÝAĭMONITOROVfNqÝJEJICHÝPRÐB}HU
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝVÖCHOVNÖCHÝjINNOSTqÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝCqLIÝENVIRONMENTfLNq ÝMULTIKULturní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),
ÝÝZAPOJOVfNqÝ{jASTNqKÐÝD}Tq ÝMLfDEÉEÝAĭSVÖCHÝSPOLUPRACOVNqKÐ ÝDOĭVÖB}RUÝVHODných aktivit (metod), účast na společných činnostech,
ÝÝAPLIKOVfNqÝPEDAGOGICKÖCHÝPOSTUPÐ ÝVYUÉqVfNqÝNOVÖCHÝAĭVHODNÖCHÝMETOD
ÝÝKOMUNIKACEÝSEÝSKUPINOUÝIĭSĭJEDNOTLIVCIÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ
ÝÝKOMUNIKACEÝVN}ÝVÖCHOVNmÝSKUPINYÝSĭVLASTNqMÝORGANIZAjNqMÝZfZEMqM ÝRODIjI Ý
úřady),
ÝÝMOTIVOVfNqÝJEDNOTLIVCÐÝIĭSKUPIN ÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ ÝPOSKYTOVfNqÝZP}Tné vazby,
ÝÝV ÖCHOVNmÝPÐSOBENqÝVĭOBLASTIÝOSOBNOSTNqHOÝAĭSOCIfLNqHOÝROZVOJE
ÝÝPOSUZOVfNqÝAĭOVLIV¨OVfNqÝBEZPEjNOSTNqCHÝRIZIK ÝKRIZOVmÝ»qZENq Ý
ÝÝPREVENCEÝVĭOBLASTIÝOCHRANYÝZDRAVqÝAĭPROJEVÐÝRIZIKOVmHOÝCHOVfNq ÝZAJIÁT}NqÝBEZpečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,
ÝÝORGANIZOVfNqÝPOBYTOVÖCHÝAKCq
ÝÝPmjEÝOĭZDRAVqÝAĭPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCI
ÝÝVEDENqÝDOKUMENTACEÝjINNOSTIÝVĭLISTINNmÝIĭELEKTRONICKmÝPODOB}
ÝÝRESPEKTOVfNqÝPRfVNqCH ÝEKONOMICKÖCHÝZfSADÝP»IÝjINNOSTI ÝRESPEKTOVfNqÝZfSADÝ
BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,
ÝÝPmjEÝOĭVLASTNqÝROZVOJÝAĭPSYCHOHYGIENU
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Odborné dovednosti
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)
ÝÝROZPOZNATÝDÐLEÉITmÝPOT»EBYÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝNAĭZfKLAD}ÝZNALOSTIÝZfKLADNqCHÝLIDských potřeb a vývojových speciﬁk věkové kategorie a sociálního zázemí,
ÝÝVHODNOUÝMETODOUÝNAP»ÝDOTAZNqKEMÝNEBOÝROZHOVOREM ÝODHALIT ÝJAKfÝAKTIVITAÝ
(hra, změna přístupu vedení) by zvýšila zájem dětí a mládeže o činnost.
Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)
ÝÝFORMULOVATÝSPECIĒCKm ÝM}»ITELNm ÝAKCEPTOVATELNm ÝREfLNmÝAĭTERMqNOVANmÝCqLE
ÝÝV YTVO»ITÝDLOUHODOBOUÝVIZI ÝKTERfÝJEÝVĭSOULADUÝSĭVIZqÝORGANIZACE
ÝÝSESTAVITÝROjNqÝPLfN ÝKTERÖÝOBSAHUJEÝVÖCHOVNmÝAĭVZD}LfVACqÝCqLEÝAĭJEÝVĭSOULADUÝ
s dlouhodobou vizí organizace,
ÝÝSESTAVITÝPLfNÝDqLjqÝAKCE
Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)
ÝÝP»IÝPRfCIÝSĭD}TMI ÝMLfDEÉqÝAĭDOSP}LÖMI ÝVYUÉqVATÝVqCEÝRÐZNÖCHÝVHODNÖCHÝVÖCHOVných/vzdělávacích metod,
ÝÝPREZENTOVATÝDANmÝTmMA ÝAĭTOÝRÐZNÖMIÝZPÐSOBY
ÝÝP»IZPÐSOBOVATÝVÖCHOVNOUVZD}LfVACqÝMETODUÝV}KUÝDqT}TEÝ{jASTNqKAÝAKTIVITY
ÝÝV YUÉqVATÝVÖCHOVNmVZD}LfVACqÝMETODYÝKĭNAPLN}NqÝSTANOVENÖCHÝVÖCHOVNÖCH
vzdělávacích cílů,
ÝÝVYSV}TLOVATÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝPOUÉqVANÖCHÝVÖCHOVNÖCHVZD}LfVACqCHÝMETODÝMmN}Ý
zkušeným vedoucím,
ÝÝSV}»ENÖMÝD}TEMÝAĭMLfDEÉIÝJqTÝP»qKLADEMÝAĭNECHOVATÝSEÝVĭROZPORUÝSĭVÖCHOVNÖMIÝ
cíli své organizace,
ÝÝPRACOVATÝSEÝSKUPINOVOUÝDYNAMIKOUÝKOMUNIKACEÝUVNIT»ÝSKUPINY ÝATMOSFmRA Ý
motivace ve skupině, normy a cíle ve skupině atd.),
ÝÝAPLIKOVATÝMETODYÝPROÝSOCIfLNqÝAĭOSOBNOSTNqÝROZVOJÝJEDINCÐ
ÝÝREAGOVATÝNAĭINDIVIDUfLNqÝPOT»EBYÝ{jASTNqKÐ
ÝÝUPLAT¨OVATÝZfKLADNqÝPRAVIDLAÝPROÝPRfCIÝSĭCqLIÝROZPRACOVfVATÝJEÝPROÝVÖB}RÝKONKRmTních metod a vymezení mezioborových vazeb).
Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (umí, dovede)
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝPORUCHAMIÝ
učení,
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSĭPORUCHOUÝPOZORNOSTI
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝZDRAVOTNqMIÝ
potřebami,
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ÝÝIDENTIĒKOVATÝSCHOPNOSTIÝAĭDOVEDNOSTIÝSĭVELKÖMÝPOTENCIfLEMÝROZVOJEÝUĭD}TqÝSEÝ
speciálními potřebami a zařadit aktivity pro jejich rozvoj do programu.
Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ITÝSCmNf»ÝKDO KDY CO ÝPROÝDqLjqÝAKCIÝSCHÐZKU ÝVÖPRAVUÝATD
ÝÝKEĭSCmNf»IÝDqLjqÝAKCEÝSTANOVOVATÝJEDNOTLIVmÝ{KOLYÝPROÝJEJqÝZABEZPEjENq
ÝÝV YBRATÝVHODNmÝPROST»EDqÝPROÝHRUÝNEBOÝAKCIÝZĭHLEDISKAÝBEZPEjNOSTIÝAĭHYGIENYÝ
(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.),
ÝÝDOPORUjITÝD}TEMÝAĭMLfDEÉIÝVHODNOUÝVÖBAVUÝNAĭAKCEÝRÐZNmHOÝTYPUÝAĭROZSAHU
ÝÝZAJISTITÝP»EDEMÝVARIANTUÝPROGRAMUÝPROÝÁPATNmÝPOjASq ÝPOKUDÝMÐÉEÝPOjASqÝPROgram ovlivnit,
ÝÝV YTVO»ITÝHRUÝNEBOÝJINOUÝAKTIVITUÝVĭSOULADUÝSĭCqLIÝAKCEÝNEBOÝVĭSOULADUÝSĭCELOROjními cíli organizace,
ÝÝV YSV}TLITÝ{jASTNqKÐMÝSROZUMITELN}ÝPRAVIDLAÝHRY
Provádění prevence (umí, dovede)
ÝÝPROVfD}TÝPREVENCIÝAĭOSV}TUÝVĭOBLASTIÝSOCIfLN}ÝPATOLOGICKÖCHÝJEVÐÝVjETN}ÝZfVISlostí), a to i osobním příkladem,
ÝÝROZPOZNATÝÁIKANU ÝAGRESIVNqÝCHOVfNq ÝKONZUMACIÝALKOHOLU ÝKOU»ENqÝCIGARET ÝBRAní dalších drog, gamblerství, záškoláctví, krádeže a další patologické jevy.
Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)
ÝÝJqTÝP»qKLADEMÝÝBÖTÝTOLERANTNqÝVÐjIÝJINÖMÝKULTURfM
ÝÝDOĭjINNOSTIÝVHODN}ÝZAjLENITÝPRVKYÝMULTIKULTURNqÝVÖCHOVYÝNAP»ÝN}KTERÖMÝZĭT}CHTOÝ
způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta,
zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu nebo mezi děti, ﬁlm,
účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku dítěte.
Provádění environmentální výchovy (umí, dovede)
ÝÝJqTÝP»qKLADEMÝÝCHOVATÝSEÝÁETRN}ÝKĭÉIVOTNqMUÝPROST»EDq
ÝÝVmSTÝD}TIÝAĭMLfDEÉÝKEĭVNqMfNqÝAĭUZNfNqÝHODNOTYÝP»qRODYÝAĭKULTIVOVATÝJEJICHÝ
vztah k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice,
exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, ﬁlm, účast na workshopu nebo
semináři),
ÝÝVmSTÝD}TIÝAĭMLfDEÉÝKĭÁETRNmMUÝAĭOHLEDUPLNmMUÝCHOVfNqÝKĭJEJICHÝOKOLq
Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ETÝPROST»EDq ÝVEĭKTERmMÝ
– děti můžou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení
– interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální
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– není společensky oceňována schopnost někoho psychicky či fyzicky ponížit, do programu pravidelně zařazuje programy vyžadující spolupráci (u dětí
v mladším školním věku součinnost),
ÝÝPOĭjINUÝAGRESEÝNAP»ÝPOSMqVfNq ÝBRANqÝV}Cq ÝSELEKTIVNqÝIGNOROVfNq ÝVYSV}TLITÝAGREsorovi negativní následky jeho jednání.
Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)
ÝÝÝVYTVf»ETÝPROST»EDqÝPODPORUJqCqÝZDRAVmÝNfVYKYÝNAP»ÝPOHYB ÝHYGIENA ÝZDRAVfÝSTRAva, bez kouření a pití alkoholu atd.).
Krizová intervence (umí, dovede)
ÝÝVHODN}ÝPROJEVITÝZfJEMÝOĭDqT} ÝKTERmÝZAĭNqMÝP»IJDEÝSĭPROBLmMEM ÝAĭZAJISTITÝPROÝ
něj další odbornou pomoc.
Poskytování první pomoci (umí, dovede)
ÝÝPROKfÉEÝPRAKTICKOUÝSCHOPNOSTÝAPLIKACEÝSPOLEjNmHOÝZfKLADUÝPREVENCEÝAĭPRVNqÝ
pomoci.
Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)
ÝÝV YHODNOCOVATÝSPLN}NqÝVÖCHOVNmHOÝCqLEÝPODLEÝP»EDEMÝSTANOVENÖCHÝKRITmRIq
ÝÝROZPOZNATÝVÖCHOVNOUÝMETODU ÝKTERfÝJEÝNEVHODNfÝPROÝNAPLN}NqÝVÖCHOVNmHOÝCqLEÝ
nebo pro určité dítě / skupinu dětí,
ÝÝP»IÝANALÖZEÝP»IÝHODNOCENq ÝSPOLUPRACOVATÝSĭ{jASTNqKY
ÝÝP»IÝANALÖZEÝP»IÝHODNOCENq ÝSPOLUPRACOVATÝSEÝSVÖMIÝSPOLUPRACOVNqKY
Vedení oddílu (umí, dovede)
ÝÝZAJISTITÝSPRfVNOUÝEVIDENCIÝMAJETKUÝVĭUÉqVfNq
ÝÝROZPOZNATÝSPRfVNÖÝPRVOTNqÝ{jETNqÝDOKLAD
ÝÝV YPSATÝPRVOTNqÝ{jETNqÝDOKLAD
ÝÝSESTAVITÝREALISTICKÖÝROZPOjETÝAKCEÝVĭSOULADUÝSĭCqLIÝAKCE
ÝÝPOSKYTNOUTÝKONSTRUKTIVNqÝZP}TNOUÝVAZBUÝSVÖMÝSPOLUPRACOVNqKÐM
ÝÝZADATÝ{KOLÝTAK ÝABYÝDRUHÖÝjLOV}KÝV}D}LÝVÁEÝPOT»EBNmÝPROÝJEHOÝSPLN}Nq
ÝÝVmSTÝEFEKTIVNqÝPORADY ÝPOSILOVATÝMOTIVYÝSVÖCHÝSPOLUPRACOVNqKÐÝKĭPRfCI
dodržovat zásady ochrany osobních údajů.
Aplikace právních aspektů činnosti (umí, dovede)
ÝÝIDENTIĒKOVATÝRÐZNmÝSITUACEÝZĭPRfVNqHOÝHLEDISKAÝAĭAPLIKOVATÝZfSADYÝPLATNmÝPRfVní úpravy bezprostředně související s danou situací,
ÝÝPROSAZOVATÝOPRfVN}NmÝZfJMYÝSV}»ENÖCHÝOSOBÝVĭSOULADUÝSĭ{PRAVOUÝPRfVÝAĭPOVINností jednotlivců a organizace.
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Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)
ÝÝZAJIÁÆOVATÝP»IM}»ENÖÝREÉIMÝAKTIVITYÝAĭODPOjINKUÝVjETN}ÝSPfNKU
ÝÝZAJIÁÆOVATÝP»IM}»ENOUÝMqRUÝOSOBNqÝHYGIENYÝAĭHYGIENYÝVA»ENq ÝBYDLENq ÝPRACOVního prostředí apod.),
ÝÝPOSOUDITÝBEZPEjNOSTNqÝRIZIKAÝAKTIVITYÝPODLEÝJEJqHOÝCHARAKTERUÝNAĭZfKLAD}ÝPLATných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové aktivity, zakládání ohně apod.),
ÝÝZAJISTITÝREALIZACIÝAKTIVITYÝTAK ÝABYÝMINIMALIZOVALÝMOÉNfÝZDRAVOTNqÝAĭBEZPEjNOSTNqÝ
rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími potřebami
(např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení před aktivitou
apod.), a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita se nebude realizovat.
Odborné znalosti
ÝÝPRINCIPYÝHOSPODA»ENqÝNEZISKOVmÝORGANIZACE Ý
ÝÝĒNANjNqÝPLfNOVfNq Ý
ÝÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝVEDENqÝ{jETNqÝDOKUMENTACE
ÝÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝZADfVfNqÝZAKfZEK Ý
ÝÝPRAVIDLAÝPROÝARCHIVACIÝDOKUMENTACE
ÝÝZfKLADYÝSOUKROMmHOÝPRfVAÝVĭROZSAHUÝPRfVNqÝSUBJEKTIVITA ÝODPOV}DNOSTÝZAĭÁKOdu, pojištění, ochrana osobních údajů, právní úprava občanského sdružení,
základy pracovního práva, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, mzda,
cestovní náhrady, hmotná odpovědnost, svěřené předměty,
ÝÝV YBRANmÝOTfZKYÝZĭVE»EJNmHOÝPRfVAÝNAP»ÝDAN}ÝAĭDOTACEÝÝDA¨OVfÝSOUSTAVA Ý
druhy daní, správa daní a poplatků, včetně daňové kontroly; pojem dotace,
sociální a zdravotní pojištění, struktura státní správy a samosprávy.
Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 3
Kompetence k ﬂexibilitě – úroveň 3
Kompetence k řešení problémů – úroveň 2
Kompetence k aktivnímu přístupu – úroveň 2
Kompetence ke zvládání zátěže – úroveň 2
Kompetence k vedení lidí (leadership) – úroveň 3

Kompetence k ovlivňování ostatních – úroveň 3

35

Kompetenční proﬁly pro neformální vzdělávání

Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Minimální kompetenční proﬁl (dále MKP) pro pozici Samostatný vedoucí dětí a mládeže – všeobecné zaměření byl upraven pro účely tvorby vzdělávacího programu Samostatný vedoucí dětí a mládeže – všeobecné zaměření v časové dotaci
45 hodin. Vzdělávací program je koncipován pro začínající vedoucí. Proﬁl účastníka
určuje očekávanou úroveň dovedností účastníků vzdělávacího programu: je vyrovnanou osobností; má zkušenosti s organizováním aktivit pro děti a mládež a monitorováním jejich průběhu; má zkušenosti s komunikací se skupinou i jednotlivci
k dosažení vymezených cílů; má zkušenosti s posuzováním a ovlivňováním bezpečnostních rizik; sdílí informace a reaguje přiměřeně na vzniklou situaci (kompetence k efektivní komunikaci – 2); je spíše aktivní než pasivní, respektuje skupinové
cíle (kompetence ke kooperaci – 2); je schopen přenášet pozornost mezi menším
počtem úkolů, je-li to požadováno (kompetence k ﬂexibilitě – 2); zná své slabé i silné stránky a aktivně se vzdělává (kompetence k celoživotnímu učení – 3).
Pro tvorbu konceptu vzdělávacího programu byl v MKP proveden výběr dovedností a znalostí (výběr je v MKP označen žlutě). Pro výběr dovedností byla stanovena dvě kritéria:
ÝÝ{ROVE¨ÝVZD}LfVACqHOÝPROGRAMUÝÝPROGRAMÝJEÝURjENÝPROÝZAjqNAJqCqÝVEDOUCqÝPRAcující s dětmi a mládeží, tato úroveň je stanovena požadavky na účastníka a je
nezávislá na dalších MKP,
ÝÝjASOVfÝDOTACEÝÝHODINÝÝPROGRAMÝMfÝOMEZENOUÝjASOVOUÝDOTACI ÝVÖB}RÝDOVEDností odpovídá reálnému dosažení vzdělávacích cílů.
Odborné dovednosti, které nebyly zařazeny do výběru, jsou považovány v rámci
dané úrovně vzdělávacího programu a časové dotace za nadstavbové. Pro jejich
doplnění jsou předpokládány další následné vzdělávací programy v odpovídající
časové dotaci.
Výběr odborných kompetencí byl doplněn výběrem měkkých kompetencí a jejich
úrovně. Výběr měkkých kompetencí a jejich úrovně je vázán na témata rozvoje
odborných kompetencí, časovou dotaci vzdělávacího programu a je vázán také
na výběr metod. Při využití aktivizujících metod se účastník dostává do situací,
kdy je pro úspěšné zvládnutí úkolu nutné:
ÝÝNASLOUCHATÝOSTATNqM ÝREAGOVATÝASERTIVN}ÝNAĭVZNIKLOUÝSITUACIÝTJÝROZVOJÝKOMPEtence k efektivní komunikaci – úroveň 3),
ÝÝP»IÝSKUPINOVmÝPRfCIÝSDqLETÝINFORMACE ÝAKTIVN}ÝSPOLUPRACOVAT ÝRESPEKTOVATÝDRUhé a výsledky jejich úsilí (tj. rozvoj kompetence ke kooperaci – úroveň 3),
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ÝÝZfROVE¨Ý TAKmÝ Vĭ RfMCIÝ NfROjNmHOÝ N}KOLIKADENNqHOÝ PROGRAMUÝ SEÝ P»IZPÐSOBOvat novému pracovnímu prostředí a úkolům, přijímat nové myšlenky, přenášet
pozornost mezi úkoly (tj. rozvoj kompetence k ﬂexibilitě – úroveň 3),
ÝÝV YUÉqVATÝSVOUÝINTUICIÝAĭKREATIVITUÝROZVOJÝKOMPETENCEÝKĭ»EÁENqÝPROBLmMÐÝÝ{ROveň 2),
ÝÝABYÝ{jASTNqKÝDOKfZALÝ»EÁITÝB}ÉNmÝPROBLmMYÝAĭSITUACE ÝP»EKONfVATÝOBVYKLmÝP»Ekážky, pokud na ně nestačí, vyhledá pomoc lektora, případně dalších účastníků
(rozvoj kompetence k aktivnímu přístupu – úroveň 2), s tím souvisí i zvládání
stresu v malých dávkách, pro účastníka je důležité rozvíjet snahu hledat řešení
a překonávat obtíže (tj. rozvoj kompetence ke zvládání zátěže – úroveň 2),
ÝÝVĭRfMCIÝSKUPINOVÖCHÝZADfNqÝÝSLOÉENqÝSKUPINÝBYÝSEÝM}LOÝB}HEMÝVZD}LfVACqHOÝ
programu obměňovat – si účastníci trénují různé role ve skupině. Na základě
svých zkušeností a dovedností se dostávají do situací, kdy se snaží zvyšovat
výkonnost skupiny, podporují ostatní a poskytují jim zpětnou vazbu, kontrolují realizaci cílů a úkolů (tj. rozvoj kompetence k vedení lidí – úroveň 3), dále
využívají metod a přímého přesvědčování, prezentují jednoduchá témata před
menšími skupinami (tj. rozvoj kompetence k ovlivňování ostatních – úroveň 3).
Z důvodu zejména časové dotace kurzu není vzdělávací program zaměřen na rozvoj kompetence k podnikavosti, kompetence k uspokojování klientských potřeb,
kompetence k výkonnosti, kompetence k samostatnosti, kompetence k plánování a organizování práce, kompetence k celoživotnímu učení a kompetence
k objevování a orientaci v informacích. Odpovídající úroveň některých jmenovaných kompetencí je součástí požadavků na účastníka vzdělávacího programu.
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Samostatný vedoucí dětí a mládeže – turistické
zaměření5
Charakteristika
Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje)
činnosti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na speciﬁcké potřeby jednotlivců
a skupiny.
Pracovní činnosti
ÝÝANALÖZAÝPOT»EBÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝJEDNOTLIVCEÝIĭSKUPINY ÝSĭOHLEDEMÝNAĭV}KOVmÝ
a individuální zvláštnosti,
ÝÝFORMULACEÝPEDAGOGICKÖCHÝCqLÐÝVĭOBLASTIÝZNALOSTq ÝDOVEDNOSTqÝAĭPOSTOJÐ ÝVĭSOUladu s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,
ÝÝ»qZENqÝSPOLUPRACOVNqKÐÝDALÁqCHÝVEDOUCqCH ÝAĭSPOLUPRfCEÝP»IÝJEJICHÝjINNOSTI
ÝÝORGANIZOVfNqÝAKTIVITÝAĭMONITOROVfNqÝJEJICHÝPRÐB}HU
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝVÖCHOVNÖCHÝjINNOSTqÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝCqLIÝENVIRONMENTfLNq ÝMULTIKULturní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),
ÝÝZAPOJOVfNqÝ{jASTNqKÐÝD}Tq ÝMLfDEÉEÝAĭSVÖCHÝSPOLUPRACOVNqKÐ ÝDOĭVÖB}RUÝVHODných aktivit (metod), účast na společných činnostech,
ÝÝAPLIKOVfNqÝPEDAGOGICKÖCHÝPOSTUPÐ ÝVYUÉqVfNqÝNOVÖCHÝAĭVHODNÖCHÝMETOD
ÝÝKOMUNIKACEÝSEÝSKUPINOUÝIĭSĭJEDNOTLIVCIÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ
ÝÝKOMUNIKACEÝVN}ÝVÖCHOVNmÝSKUPINYÝSĭVLASTNqMÝORGANIZAjNqMÝZfZEMqM ÝRODIjI Ý
úřady),
ÝÝMOTIVOVfNqÝJEDNOTLIVCÐÝIĭSKUPIN ÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ ÝPOSKYTOVfNqÝZP}Tné vazby,
ÝÝV ÖCHOVNmÝPÐSOBENqÝVĭOBLASTIÝOSOBNOSTNqHOÝAĭSOCIfLNqHOÝROZVOJE
ÝÝPOSUZOVfNqÝAĭOVLIV¨OVfNqÝBEZPEjNOSTNqCHÝRIZIK ÝKRIZOVmÝ»qZENq Ý
ÝÝPREVENCEÝVĭOBLASTIÝOCHRANYÝZDRAVqÝAĭPROJEVÐÝRIZIKOVmHOÝCHOVfNq ÝZAJIÁT}NqÝBEZpečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,
ÝÝORGANIZOVfNqÝPOBYTOVÖCHÝAKCq
ÝÝPmjEÝOĭZDRAVqÝAĭPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCI
ÝÝRESPEKTOVfNqÝPRfVNqCH ÝEKONOMICKÖCHÝZfSADÝP»IÝjINNOSTI ÝRESPEKTOVfNqÝZfSADÝ
BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,
ÝÝPmjEÝOĭVLASTNqÝROZVOJÝAĭPSYCHOHYGIENU

5

Upravený pro potřeby vzdělávacího programu „ČOTOKVA – turistické zaměření“.
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Odborné dovednosti
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)
ÝÝROZPOZNATÝDÐLEÉITmÝPOT»EBYÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝNAĭZfKLAD}ÝZNALOSTIÝZfKLADNqCHÝLIDských potřeb a vývojových speciﬁk věkové kategorie a sociálního zázemí.
Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)
ÝÝFORMULOVATÝSPECIĒCKm ÝM}»ITELNm ÝAKCEPTOVATELNm ÝREfLNmÝAĭTERMqNOVANmÝCqLE
ÝÝV YTVO»ITÝDLOUHODOBOUÝVIZI ÝKTERfÝJEÝVĭSOULADUÝSĭVIZqÝORGANIZACE
ÝÝSESTAVITÝROjNqÝPLfN ÝKTERÖÝOBSAHUJEÝVÖCHOVNmÝAĭVZD}LfVACqÝCqLEÝAĭJEÝVĭSOULADUÝ
s dlouhodobou vizí organizace,
ÝÝSESTAVITÝPLfNÝDqLjqÝAKCE
Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)
ÝÝP»IÝPRfCIÝSĭD}TMI ÝMLfDEÉqÝAĭDOSP}LÖMI ÝVYUÉqVATÝVqCEÝRÐZNÖCHÝVHODNÖCHÝVÖCHOVných/vzdělávacích metod,
ÝÝPREZENTOVATÝDANmÝTmMA ÝAĭTOÝRÐZNÖMIÝZPÐSOBY
ÝÝP»IZPÐSOBOVATÝVÖCHOVNOUVZD}LfVACqÝMETODUÝV}KUÝDqT}TEÝ{jASTNqKAÝAKTIVITY
ÝÝV YUÉqVATÝVÖCHOVNmVZD}LfVACqÝMETODYÝKĭNAPLN}NqÝSTANOVENÖCHÝVÖCHOVNÖCH
/vzdělávacích cílů,
ÝÝV YSV}TLOVATÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝPOUÉqVANÖCHÝVÖCHOVNÖCHVZD}LfVACqCHÝMETODÝ
méně zkušeným vedoucím,
ÝÝSV}»ENÖMÝD}TEMÝAĭMLfDEÉIÝJqTÝP»qKLADEMÝAĭNECHOVATÝSEÝVĭROZPORUÝSĭVÖCHOVNÖMIÝ
cíli své organizace,
ÝÝPRACOVATÝSEÝSKUPINOVOUÝDYNAMIKOUÝKOMUNIKACEÝUVNIT»ÝSKUPINY ÝATMOSFmRA ÝMOTIvace ve skupině, normy a cíle ve skupině atd.),
ÝÝAPLIKOVATÝMETODYÝPROÝSOCIfLNqÝAĭOSOBNOSTNqÝROZVOJÝJEDINCÐ
ÝÝREAGOVATÝNAĭINDIVIDUfLNqÝPOT»EBYÝ{jASTNqKÐ
ÝÝUPLAT¨OVATÝZfKLADNqÝPRAVIDLAÝPROÝPRfCIÝSĭCqLIÝROZPRACOVfVATÝJEÝPROÝVÖB}RÝKONKRmTních metod a vymezení mezioborových vazeb).
Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ITÝSCmNf»ÝKDO KDY CO ÝPROÝDqLjqÝAKCIÝSCHÐZKU ÝVÖPRAVUÝATD
ÝÝKEĭSCmNf»IÝDqLjqÝAKCEÝSTANOVOVATÝJEDNOTLIVmÝ{KOLYÝPROÝJEJqÝZABEZPEjENq
ÝÝV YBRATÝVHODNmÝPROST»EDqÝPROÝHRUÝNEBOÝAKCIÝZĭHLEDISKAÝBEZPEjNOSTIÝAĭHYGIENYÝ
(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.),
ÝÝDOPORUjITÝD}TEMÝAĭMLfDEÉIÝVHODNOUÝVÖBAVUÝNAĭAKCEÝRÐZNmHOÝTYPUÝAĭROZSAHU
ÝÝZAJISTITÝP»EDEMÝVARIANTUÝPROGRAMUÝPROÝÁPATNmÝPOjASq ÝPOKUDÝMÐÉEÝPOjASqÝPROgram ovlivnit,
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ÝÝV YTVO»ITÝHRUÝNEBOÝJINOUÝAKTIVITUÝVĭSOULADUÝSĭCqLIÝAKCEÝNEBOÝVĭSOULADUÝSĭCELOROjními cíli organizace,
ÝÝV YSV}TLITÝ{jASTNqKÐMÝSROZUMITELN}ÝPRAVIDLAÝHRY
Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)
ÝÝJqTÝP»qKLADEMÝÝBÖTÝTOLERANTNqÝVÐjIÝJINÖMÝKULTURfM
ÝÝDOĭ jINNOSTIÝ VHODN}Ý ZAjLENITÝ PRVKYÝ MULTIKULTURNqÝ VÖCHOVYÝ NAP»Ý N}KTERÖMÝ
z těchto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce,
pozvání hosta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu
nebo mezi děti, ﬁlm, účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku
dítěte.
Provádění environmentální výchovy (umí, dovede)
ÝÝJqTÝP»qKLADEMÝÝCHOVATÝSEÝÁETRN}ÝKĭÉIVOTNqMUÝPROST»EDq
ÝÝVmSTÝD}TIÝAĭMLfDEÉÝKEĭVNqMfNqÝAĭUZNfNqÝHODNOTYÝP»qRODYÝAĭKULTIVOVATÝJEJICHÝVZTAHÝ
k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, ﬁlm, účast na workshopu nebo semináři),
ÝÝVmSTÝD}TIÝAĭMLfDEÉÝKĭÁETRNmMUÝAĭOHLEDUPLNmMUÝCHOVfNqÝKĭJEJICHÝOKOLq
Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ETÝPROST»EDq ÝVEĭKTERmMÝ
– děti můžou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení
– interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální
– není společensky oceňována schopnost někoho psychicky či fyzicky ponížit,
do programu pravidelně zařazuje programy vyžadující spolupráci (u dětí v mladším školním věku součinnost),
ÝÝPOĭjINUÝAGRESEÝNAP»ÝPOSMqVfNq ÝBRANqÝV}Cq ÝSELEKTIVNqÝIGNOROVfNq ÝVYSV}TLITÝ
agresorovi negativní následky jeho jednání.
Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ETÝPROST»EDqÝPODPORUJqCqÝZDRAVmÝNfVYKYÝNAP»ÝPOHYB ÝHYGIENA ÝZDRAVfÝ
strava, bez kouření a pití alkoholu atd.).
Krizová intervence (umí, dovede)
ÝÝVHODN}ÝPROJEVITÝZfJEMÝOĭDqT} ÝKTERmÝZAĭNqMÝP»IJDEÝSĭPROBLmMEM ÝAĭZAJISTITÝPROÝ
něj další odbornou pomoc.
Poskytování první pomoci (umí, dovede)
ÝÝPROKfÉEÝPRAKTICKOUÝSCHOPNOSTÝAPLIKACEÝSPOLEjNmHOÝZfKLADUÝPREVENCEÝAĭPRVNqÝ
pomoci.
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Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)
ÝÝROZPOZNATÝVÖCHOVNOUÝMETODU ÝKTERfÝJEÝNEVHODNfÝPROÝNAPLN}NqÝVÖCHOVNmHOÝCqLEÝ
nebo pro určité dítě / skupinu dětí,
ÝÝP»IÝANALÖZEÝP»IÝHODNOCENq ÝSPOLUPRACOVATÝSEÝSVÖMIÝSPOLUPRACOVNqKY
Vedení oddílu (umí, dovede)
ÝÝZAJISTITÝSPRfVNOUÝEVIDENCIÝMAJETKUÝVĭUÉqVfNq
ÝÝROZPOZNATÝSPRfVNÖÝPRVOTNqÝ{jETNqÝDOKLAD
ÝÝV YPSATÝPRVOTNqÝ{jETNqÝDOKLAD
ÝÝSESTAVITÝREALISTICKÖÝROZPOjETÝAKCEÝVĭSOULADUÝSĭCqLIÝAKCE
ÝÝPOSKYTNOUTÝKONSTRUKTIVNqÝZP}TNOUÝVAZBUÝSVÖMÝSPOLUPRACOVNqKÐM
ÝÝZADATÝ{KOLÝTAK ÝABYÝDRUHÖÝjLOV}KÝV}D}LÝVÁEÝPOT»EBNmÝPROÝJEHOÝSPLN}Nq
ÝÝVmSTÝEFEKTIVNqÝPORADY ÝPOSILOVATÝMOTIVYÝSVÖCHÝSPOLUPRACOVNqKÐÝKĭPRfCI
dodržovat zásady ochrany osobních údajů.
Aplikace právních aspektů činnosti (umí, dovede)
ÝÝIDENTIĒKOVATÝRÐZNmÝSITUACEÝZĭPRfVNqHOÝHLEDISKAÝAĭAPLIKOVATÝZfSADYÝPLATNmÝPRfVní úpravy bezprostředně související s danou situací,
ÝÝPROSAZOVATÝOPRfVN}NmÝZfJMYÝSV}»ENÖCHÝOSOBÝVĭSOULADUÝSĭ{PRAVOUÝPRfVÝAĭPOVINností jednotlivců a organizace.
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)
ÝÝZAJIÁÆOVATÝP»IM}»ENÖÝREÉIMÝAKTIVITYÝAĭODPOjINKUÝVjETN}ÝSPfNKU
ÝÝZAJIÁÆOVATÝP»IM}»ENOUÝMqRUÝOSOBNqÝHYGIENYÝAĭHYGIENYÝVA»ENq ÝBYDLENq ÝPRACOVního prostředí apod.),
ÝÝPOSOUDITÝBEZPEjNOSTNqÝRIZIKAÝAKTIVITYÝPODLEÝJEJqHOÝCHARAKTERUÝNAĭZfKLAD}ÝPLATných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové aktivity, zakládání ohně apod.),
ÝÝZAJISTITÝREALIZACIÝAKTIVITYÝTAK ÝABYÝMINIMALIZOVALÝMOÉNfÝZDRAVOTNqÝAĭBEZPEjNOSTní rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími
potřebami (např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení
před aktivitou apod.), a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita se nebude realizovat.
Odborné znalosti
ÝÝPRINCIPYÝHOSPODA»ENqÝNEZISKOVmÝORGANIZACE Ý
ÝÝĒNANjNqÝPLfNOVfNq Ý
ÝÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝVEDENqÝ{jETNqÝDOKUMENTACE
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ÝÝPRAVIDLAÝPROÝARCHIVACIÝDOKUMENTACE
ÝÝZfKLADYÝSOUKROMmHOÝPRfVAÝVĭROZSAHUÝPRfVNqÝSUBJEKTIVITA ÝODPOV}DNOSTÝZAĭÁKOdu, pojištění, ochrana osobních údajů, právní úprava občanského sdružení,
základy pracovního práva, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, mzda,
cestovní náhrady, hmotná odpovědnost, svěřené předměty.
Pro potřeby samostatného vedoucího jsou v programu ČOTOKVA – turistické
zaměření doplněny znalosti z oborů:
ÝÝTURISTIKAÝÝZfKLADNqÝTYPYÝTURISTIKYÝAĭJEJICHÝSPECIĒKAÝÝORIENTACEÝVĭTERmNUÝÝPLfnování vícedenní turistické akce pro skupinu s ohledem na věk a výkonnost –
zásady pobytu a pohybu v přírodě s ohledem na ŽP – výstroj a výzbroj podle
náročnosti a zaměření akce,
ÝÝORGANIZACEÝTfBO»ENqÝÝP»EHLEDÝOĭNUTNÖCHÝKROCqCHÝKĭZAJIÁT}NqÝTfBORAÝSTfLmHOÝIĭPUTOVního) – rámcový program tábora – speciﬁka různých dětských kolektivů, speciﬁka
různého zaměření tábora i speciﬁka dané lokality, v níž se tábor koná – legislativa,
týkající se zotavovacích akcí pro děti a mládež (hygiena, zdravotní režim...),
ÝÝPRfVNqÝODPOV}DNOSTÝÝSEZNfMITÝSEÝSĭPRfVNqÝODPOV}DNOSTqÝÝLEGISLATIVAÝKMENEÝ
(oddílu) – právní aspekty mimořádných situací – pravidla pojištění – seznámení s předpisy, lesním zákonem, zákonem o ochraně osobních údajů – uvědomit si, jak staré děti mohou vést různé typy akcí rodu a kmene,
ÝÝPRfVNqÝSUBJEKTIVITAÝÝjINNOSTÝKMENEÝZĭHOSPODf»SKmHOÝHLEDISKAÝÝSESTAVENqÝ
rozpočtu, vedení pokladní knihy, včetně vystavování a proplácení dokladů,
vyúčtování akce – orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti
kmene.
Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3
ÝÝAKTIVN}ÝNASLOUCHfÝOSTATNqM
ÝÝZDRAVmÝAĭP»IM}»ENmÝSEBEPROSAZOVfNqÝJEÝPROÝN}JÝP»IROZENm
ÝÝDOKfÉEÝPREZENTOVATÝP»EDÝSKUPINOU Ý

ÝÝV YTVf»qÝPROST»EDq ÝABYÝKOMUNIKOVALIÝIĭDRUZq
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 3
ÝÝAKTIVN}ÝPÐSOBqÝNAĭATMOSFmRUÝAĭPOT»EBYÝSKUPINY
ÝÝV ÖZNAMN}ÝP»ISPqVfÝKĭDOSAHOVfNqÝSKUPINOVÖCHÝCqLÐ Ý
ÝÝSDqLq ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝAĭNABqZqÝRELEVANTNqÝINFORMACE
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Kompetence k uspokojování klientských potřeb (děti, mládež, rodiče) – úroveň 3
ÝÝJEDNfÝAĭKOMUNIKUJEÝPROFESIONfLN}
ÝÝDOKfÉEÝ{jINN}ÝVYJEDNfVAT
ÝÝZVLfDfÝKONēIKTNqÝSITUACE
Kompetence k řešení problémů – úroveň 3
ÝÝDOKfÉEÝDEĒNOVATÝP»qjINYÝAĭNfSLEDKYÝPROBLmMU
ÝÝDOKfÉEÝPOSOUDIT ÝKDYÝSIÝPROBLmMÝÉfDfÝINDIVIDUfLNqÝP»qSTUPÝAĭKDYÝTÖMOVOUÝSPOlupráci,
ÝÝPODPORUJEÝMOTIVUJqCqÝPROST»EDqÝPROÝ»EÁENqÝPROBLmMÐ
ÝÝUMqÝPRACOVATÝSĭPRIORITAMI
Kompetence k plánování a organizování práce – úroveň 3
ÝÝPLfNUJEÝKRfTKODOB}ÝIĭDLOUHODOB}ÝVĭSOULADUÝSĭPLfNYÝAĭPOT»EBAMIÝOKOLq
ÝÝV YHODNOCUJEÝNAPL¨OVfNqÝCqLÐ ÝPLfNÐÝAĭAKTIVITÝKĭNIMÝSM}»UJqCqCH ÝAĭPODLEÝTOHOÝ
jedná,
ÝÝORGANIZUJEÝjINNOSTÝSVOUÝAĭJEÝSCHOPENÝ{jINN}ÝZORGANIZOVATÝjINNOSTÝDRUHÖCH
Kompetence k vedení lidí (leadership) – úroveň 3
ÝÝJEDNOZNAjN}ÝP»EBqRfÝZODPOV}DNOSTÝZAĭSKUPINOVÖÝVÖKONÝIĭVĭP»qPAD}ÝNE{SP}CHU Ý
analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření,
ÝÝSNAÉqÝ SE Ý ABYÝ VÁICHNIÝ jLENOVmÝ TÖMUÝ POCHOPILIÝ Aĭ ZTOTOÉNILIÝ SEÝ SEÝ SKUPINOVÖMÝ
cílem, s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky,
ÝÝJEÝVYNIKAJqCqMÝP»qKLADEMÝPROÝDRUHmÝÝTJÝVZOREM
Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Vzhledem k délce a zaměření kurzu, bylo nutné MKP č. 13 upravit. V oblasti
pracovních a odborných dovedností a znalostí byly z MKP odstraněny odborné
dovednosti (především z oblasti práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami, provádění prevence a analyzování účinnosti výchovy) a odborné znalosti (vybrané otázky z veřejného práva), jejichž odstranění podle kolektivu
lektorů nesnižuje kvalitu práce samostatného vedoucího turistického zaměření,
a v průběhu vzdělávacího programu je možné z časových důvodů zařadit. Naopak
byly přidány body v oblasti odborné znalosti, které jsou z našeho pohledu nutné
pro funkci samostatného vedoucího dětí a mládeže s turistickým zaměřením.
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj níže uvedených 6 konkrétních měkkých
kompetencí. Náš lektorský tým se shodl, že pro vzdělávací program tohoto zaměření jsou nejpodstatnější.
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Kompetence k efektivní komunikaci – je podle našeho názoru základní kompetencí vedoucího dětí a mládeže. Bez této kompetence není možné být schopným
vedoucím. Bez komunikace není možné, aby skupina fungovala.
Kompetence ke kooperaci – tuto kompetenci jsme vybrali jako důležitou pro práci se skupinou, pokud má vedoucí skupinu někam „posunout“. Bez spolupráce
skupina stagnuje.
Kompetence k uspokojování klientských potřeb – tato kompetence je důležitá
zvláště vzhledem k cílové skupině – děti, mládež, rodiče. Je potřeba zvládnout
komunikaci, vyjednávání i zvládání konﬂiktních situací.
Kompetence k řešení problémů – každý vedoucí musí být schopen řešit problémy, které v průběhu akce mohou nastat.
Kompetence k plánování a organizování práce – pro správné vedení skupiny je
podmínkou i dobré organizování a krátkodobé i dlouhodobé plánování činnosti,
které bere ohledy na skupinu i okolí. Pro správné plánování je nutné vyhodnocovat splnění cílů z předchozí činnosti. Zároveň pro organizování skupiny je potřeba
nejdřív schopnosti organizovat činnost svoji.
Kompetence k vedení lidí – kompetence k vedení lidí ve funkci vedoucího dětí
a mládeže je bezpodmínečně nutná. V našich podmínkách je základní „být příkladem pro druhé“. Dále pak každý vedoucí nese zodpovědnost za svoji skupinu
(za její výkon i chování) a bez pochopení a ztotožnění se s cílem a programem
dané skupiny, nelze očekávat dobré výsledky.
Úroveň dosažení jednotlivých kompetencí je dána časovými možnostmi programu. V žádném výchovně vzdělávacím cíli není 100% zastoupení dovedností, které vyžaduje daný stupeň podle oﬁciálního popisu. Tato situace je dána časovým
omezením vzdělávacího programu. Uvedeného stupně je dosaženo v konkrétně
vypsaných dovednostech.
Výběr měkkých kompetencí, na jejichž rozvoj jsme se zaměřili v průběhu vzdělávacího programu, byl vytvořen na základě připomínek celého lektorského týmu,
jehož členové mají dlouhodobé zkušenosti s vedením dětských kolektivů. Byly
vybrány měkké kompetence, které jsou nutné pro vedení dětského kolektivu
a lektoři byli schopni zaručit, že v rámci vzdělávacího programu budou tyto
kompetence také rozvíjeny. Zároveň pro dosažení výše uvedené úrovně kompetencí vycházíme z předpokladu, že účastníci mají alespoň minimální zkušenost
s vedením skupiny. Tzn. mají rozvinuté alespoň tyto základní kompetence:
kompetence k efektivní komunikaci – na stupni 1 – z našich zkušeností víme,
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že tréninkem a vysvětlením základních principů komunikačních dovedností se
mohou účastníci kurzu v některých dovednostech posunout až o 2 stupně.
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – na stupni 2 – člověk, který chce vést
skupinu, musí být aktivním účastníkem skupiny a také většina absolventů oddílu
tuto podmínku splňuje.
Kompetence k uspokojování klientských potřeb (děti, mládež, rodiče) – na stupni 1 – je důležité, aby účastník již před účastí ve vzdělávacím programu měl minimálně snahu vyhovět přáním dětí, mládeže a rodičů. V průběhu VP se učí získávat zpětnou vazbu, pracovat se svými emocemi a konstruktivně vést rozhovory.
Kompetence k řešení problémů – na stupni 2 – důležité je, aby účastník VP kreativně hledal řešení problémů, případně řešil problémy týmově.
Kompetence k vedení lidí (leadership) – na stupni 1 – účastník má zkušenosti
s vedením malé skupiny takové, aby v průběhu VP byl schopen rozšířit kompetenci pro vedení větší skupiny.
Kompetence k organizování a plánování práce – na stupni 2 – je potřeba, aby
účastníci měli již zkušenosti s organizováním činnosti pro druhé, nejen svojí.
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Samostatný vedoucí dětí a mládeže – přírodovědné
zaměření
Charakteristika
Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje) činnosti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na speciﬁcké potřeby jednotlivců a skupiny.
Samostatný vedoucí s přírodovědným zaměřením je schopen realizovat aktivity
zaměřené na přírodovědu ve volném čase a na environmentální výchovu.
Vysvětlení:
Nově doplněné či upravené výstupní znalosti a dovednosti jsou označeny tučným písmem a jsou podtržené.
Pracovní činnosti
ÝÝANALÖZAÝPOT»EBÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝJEDNOTLIVCEÝIĭSKUPINY ÝSĭOHLEDEMÝNAĭV}KOVmÝ
a individuální zvláštnosti,
ÝÝFORMULACEÝPEDAGOGICKÖCHÝCqLÐÝVĭOBLASTIÝZNALOSTq ÝDOVEDNOSTqÝAĭPOSTOJÐ ÝVĭSOUladu s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,
ÝÝ»qZENqÝSPOLUPRACOVNqKÐÝDALÁqCHÝVEDOUCqCH ÝAĭSPOLUPRfCEÝP»IÝJEJICHÝjINNOSTI
ÝÝORGANIZOVfNqÝAKTIVITÝAĭMONITOROVfNqÝJEJICHÝPRÐB}HU
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝVÖCHOVNÖCHÝjINNOSTqÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝCqLIÝENVIRONMENTfLNq ÝMULTIKULturní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),
ÝÝZAPOJOVfNqÝ{jASTNqKÐÝD}Tq ÝMLfDEÉEÝAĭSVÖCHÝSPOLUPRACOVNqKÐ ÝDOĭVÖB}RUÝVHODných aktivit (metod), účast na společných činnostech,
ÝÝAPLIKOVfNqÝPEDAGOGICKÖCHÝPOSTUPÐ ÝVYUÉqVfNqÝNOVÖCHÝAĭVHODNÖCHÝMETOD
ÝÝKOMUNIKACEÝSEÝSKUPINOUÝIĭSĭJEDNOTLIVCIÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ
ÝÝKOMUNIKACEÝVN}ÝVÖCHOVNmÝSKUPINYÝSĭVLASTNqMÝORGANIZAjNqMÝZfZEMqM ÝRODIjI Ý
úřady),
ÝÝMOTIVOVfNqÝ JEDNOTLIVCÐÝ Iĭ SKUPIN Ý Kĭ DOSAÉENqÝ VYMEZENÖCHÝ CqLÐ Ý POSKYTOVfNqÝ
zpětné vazby,
ÝÝV ÖCHOVNmÝPÐSOBENqÝVĭOBLASTIÝOSOBNOSTNqHOÝAĭSOCIfLNqHOÝROZVOJE
ÝÝPOSUZOVfNqÝAĭOVLIV¨OVfNqÝBEZPEjNOSTNqCHÝRIZIK ÝKRIZOVmÝ»qZENq Ý
ÝÝPREVENCEÝVĭOBLASTIÝOCHRANYÝZDRAVqÝAĭPROJEVÐÝRIZIKOVmHOÝCHOVfNq ÝZAJIÁT}NqÝBEZpečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,
ÝÝORGANIZOVfNqÝPOBYTOVÖCHÝAKCq
ÝÝPmjEÝOĭZDRAVqÝAĭPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCI
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ÝÝVEDENqÝDOKUMENTACEÝjINNOSTIÝVĭLISTINNmÝIĭELEKTRONICKmÝPODOB}
ÝÝRESPEKTOVfNqÝPRfVNqCH ÝEKONOMICKÖCHÝZfSADÝP»IÝjINNOSTI ÝRESPEKTOVfNqÝZfSADÝ
BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,
ÝÝPmjEÝOĭVLASTNqÝROZVOJÝAĭPSYCHOHYGIENU
Odborné dovednosti
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)
ÝÝROZPOZNATÝDÐLEÉITmÝPOT»EBYÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝNAĭZfKLAD}ÝZNALOSTIÝZfKLADNqCHÝLIDských potřeb a vývojových speciﬁk věkové kategorie a sociálního zázemí,
ÝÝVHODNOUÝMETODOUÝNAP»ÝDOTAZNqKEMÝNEBOÝROZHOVOREM ÝODHALIT ÝJAKfÝAKTIVITAÝ
(hra, změna přístupu vedení) by zvýšila zájem dětí a mládeže o činnost.
Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)
ÝÝFORMULOVATÝSPECIĒCKm ÝM}»ITELNm ÝAKCEPTOVATELNm ÝREfLNmÝAĭTERMqNOVANmÝCqLE
ÝÝV YTVO»ITÝDLOUHODOBOUÝVIZI ÝKTERfÝJEÝVĭSOULADUÝSĭVIZqÝORGANIZACE
ÝÝSESTAVITÝROjNqÝPLfN ÝKTERÖÝOBSAHUJEÝVÖCHOVNmÝAĭVZD}LfVACqÝCqLEÝAĭJEÝVĭSOULADUÝ
s dlouhodobou vizí organizace,
ÝÝSESTAVITÝPLfNÝDqLjqÝAKCEÝZAM}»ENmÝNAĭP»qRODOV}DNfÝAĭENVIRONMENTfLNqÝTmMATA
Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)
ÝÝP»IÝPRfCIÝSĭD}TMI ÝMLfDEÉqÝAĭDOSP}LÖMI ÝVYUÉqVATÝVqCEÝRÐZNÖCHÝVÖCHOVNÖCH
/vzdělávacích metod zaměřených na přírodovědu ve volném čase a environmentální výchovu,
ÝÝPREZENTOVATÝDANmÝTmMA ÝAĭTOÝRÐZNÖMIÝZPÐSOBY
ÝÝP»IZPÐSOBOVATÝVÖCHOVNOUVZD}LfVACqÝMETODUÝV}KUÝDqT}TEÝ{jASTNqKAÝAKTIVITY
ÝÝV YUÉqVATÝVÖCHOVNmVZD}LfVACqÝMETODYÝKĭNAPLN}NqÝSTANOVENÖCHÝVÖCHOVNÖCH
/vzdělávacích cílů,
ÝÝV YSV}TLOVATÝ ZfKLADNqÝ PRINCIPYÝ POUÉqVANÖCHÝ VÖCHOVNÖCHVZD}LfVACqCHÝ METODÝ
méně zkušeným vedoucím,
ÝÝSV}»ENÖMÝD}TEMÝAĭMLfDEÉIÝJqTÝP»qKLADEMÝAĭNECHOVATÝSEÝVĭROZPORUÝSĭVÖCHOVNÖMIÝ
cíli své organizace,
ÝÝPRACOVATÝSEÝSKUPINOVOUÝDYNAMIKOUÝKOMUNIKACEÝUVNIT»ÝSKUPINY ÝATMOSFmRA Ý
motivace ve skupině, normy a cíle ve skupině atd.),
ÝÝAPLIKOVATÝMETODYÝPROÝSOCIfLNqÝAĭOSOBNOSTNqÝROZVOJÝJEDINCÐ
ÝÝREAGOVATÝNAĭINDIVIDUfLNqÝPOT»EBYÝ{jASTNqKÐ
ÝÝUPLAT¨OVATÝZfKLADNqÝPRAVIDLAÝPROÝPRfCIÝSĭCqLIÝROZPRACOVfVATÝJEÝPROÝVÖB}RÝKONkrétních metod a vymezení mezioborových vazeb).
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Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (umí, dovede)
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝPORUCHAMIÝ
učení,
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSĭPORUCHOUÝPOZORNOSTI
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝZDRAVOTNqMIÝ
potřebami,
ÝÝIDENTIĒKOVATÝSCHOPNOSTIÝAĭDOVEDNOSTIÝSĭVELKÖMÝPOTENCIfLEMÝROZVOJEÝUĭD}TqÝSEÝ
speciálními potřebami a zařadit aktivity pro jejich rozvoj do programu.
Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ITÝSCmNf»ÝKDO KDY CO ÝPROÝDqLjqÝAKCIÝSCHÐZKU ÝVÖPRAVUÝATD
ÝÝKEĭSCmNf»IÝDqLjqÝAKCEÝSTANOVOVATÝJEDNOTLIVmÝ{KOLYÝPROÝJEJqÝZABEZPEjENq
ÝÝV YBRATÝVHODNmÝPROST»EDqÝPROÝHRUÝNEBOÝAKCIÝZĭHLEDISKAÝBEZPEjNOSTIÝAĭHYGIENYÝ
(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody atd.),
ÝÝDOPORUjITÝD}TEMÝAĭMLfDEÉIÝVHODNOUÝVÖBAVUÝNAĭAKCEÝRÐZNmHOÝTYPUÝAĭROZSAHU
ÝÝZAJISTITÝP»EDEMÝVARIANTUÝPROGRAMUÝPROÝÁPATNmÝPOjASq ÝPOKUDÝMÐÉEÝPOjASqÝPROgram ovlivnit,
ÝÝV YTVO»ITÝHRUÝNEBOÝJINOUÝAKTIVITUÝVĭSOULADUÝSĭCqLIÝP»qRODOV}DNmHOÝZAM}»ENq
ÝÝV YSV}TLITÝ{jASTNqKÐMÝSROZUMITELN}ÝPRAVIDLAÝHRY
Provádění prevence (umí, dovede)
ÝÝPROVfD}TÝPREVENCIÝAĭOSV}TUÝVĭOBLASTIÝSOCIfLN}ÝPATOLOGICKÖCHÝJEVÐÝVjETN}ÝZfVISlostí), a to i osobním příkladem,
ÝÝROZPOZNATÝÁIKANU ÝAGRESIVNqÝCHOVfNq ÝKONZUMACIÝALKOHOLU ÝKOU»ENqÝCIGARET ÝBRAní dalších drog, gamblerství, záškoláctví, krádeže a další patologické jevy.
Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)
ÝÝJqTÝP»qKLADEMÝÝBÖTÝTOLERANTNqÝVÐjIÝJINÖMÝKULTURfM
ÝÝDOĭjINNOSTIÝVHODN}ÝZAjLENITÝPRVKYÝMULTIKULTURNqÝVÖCHOVYÝNAP»ÝN}KTERÖMÝZĭT}CHto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu nebo mezi děti,
ﬁlm, účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku dítěte.
Provádění environmentální výchovy (umí, dovede)
ÝÝJqTÝP»qKLADEMÝÝCHOVATÝSEÝÁETRN}ÝKĭÉIVOTNqMUÝPROST»EDq
ÝÝVmSTÝ D}TIÝ Aĭ MLfDEÉÝ KEĭ VNqMfNqÝ Aĭ UZNfNqÝ HODNOTYÝ P»qRODYÝ Aĭ KULTIVOVATÝ JEJICHÝ
vztah k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice,
exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, ﬁlm, účast na workshopu nebo
semináři),
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ÝÝVmSTÝD}TIÝAĭMLfDEÉÝKĭÁETRNmMUÝAĭOHLEDUPLNmMUÝCHOVfNqÝKĭJEJICHÝOKOLq
ÝÝORIENTOVATÝSEÝVĭPRINCIPECHÝTRVALEÝUDRÉITELNmHOÝÉIVOTA
Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ETÝPROST»EDq ÝVEĭKTERmMÝ
– děti můžou důvěřovat sobě navzájem i svému vedení
– interindividuální odlišnosti jsou brány jako normální
– není společensky oceňována schopnost někoho psychicky či fyzicky ponížit, do programu pravidelně zařazuje programy vyžadující spolupráci (u dětí
v mladším školním věku součinnost),
ÝÝPOĭjINUÝAGRESEÝNAP»ÝPOSMqVfNq ÝBRANqÝV}Cq ÝSELEKTIVNqÝIGNOROVfNq ÝVYSV}TLITÝ
agresorovi negativní následky jeho jednání.
Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ETÝPROST»EDqÝPODPORUJqCqÝNfVYKYÝZDRAVmHOÝÉIVOTNqHOÝSTYLUÝNAP»ÝPOHYBÝ
v přírodě, zdravá strava, absence kouření a pití alkoholu atd.).
Krizová intervence (umí, dovede)
ÝÝVHODN}ÝPROJEVITÝZfJEMÝOĭDqT} ÝKTERmÝZAĭNqMÝP»IJDEÝSĭPROBLmMEM ÝAĭZAJISTITÝPROÝ
něj další odbornou pomoc.
Poskytování první pomoci (umí, dovede)
ÝÝPROKfÉEÝPRAKTICKOUÝSCHOPNOSTÝAPLIKACEÝSPOLEjNmHOÝZfKLADUÝPREVENCEÝAĭPRVNqÝ
pomoci.
Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)
ÝÝV YHODNOCOVATÝSPLN}NqÝVÖCHOVNmHOÝCqLEÝPODLEÝP»EDEMÝSTANOVENÖCHÝKRITmRIq
ÝÝROZPOZNATÝVÖCHOVNOUÝMETODU ÝKTERfÝJEÝNEVHODNfÝPROÝNAPLN}NqÝVÖCHOVNmHOÝCqLEÝ
nebo pro určité dítě / skupinu dětí,
ÝÝP»IÝANALÖZEÝP»IÝHODNOCENq ÝSPOLUPRACOVATÝSĭ{jASTNqKY
ÝÝP»IÝANALÖZEÝP»IÝHODNOCENq ÝSPOLUPRACOVATÝSEÝSVÖMIÝSPOLUPRACOVNqKY
Vedení oddílu (umí, dovede)
ÝÝZAJISTITÝSPRfVNOUÝEVIDENCIÝMAJETKUÝVĭUÉqVfNq
ÝÝROZPOZNATÝSPRfVNÖÝPRVOTNqÝ{jETNqÝDOKLAD
ÝÝV YPSATÝPRVOTNqÝ{jETNqÝDOKLAD
ÝÝSESTAVITÝREALISTICKÖÝROZPOjETÝAKCEÝVĭSOULADUÝSĭCqLIÝAKCE
ÝÝPOSKYTNOUTÝKONSTRUKTIVNqÝZP}TNOUÝVAZBUÝSVÖMÝSPOLUPRACOVNqKÐM
ÝÝZADATÝ{KOLÝTAK ÝABYÝDRUHÖÝjLOV}KÝV}D}LÝVÁEÝPOT»EBNmÝPROÝJEHOÝSPLN}Nq
ÝÝVmSTÝEFEKTIVNqÝPORADY ÝPOSILOVATÝMOTIVYÝSVÖCHÝSPOLUPRACOVNqKÐÝKĭPRfCI ÝDODRÉOvat zásady ochrany osobních údajů.
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Aplikace právních aspektů činnosti (umí, dovede)
ÝÝIDENTIĒKOVATÝRÐZNmÝSITUACEÝZĭPRfVNqHOÝHLEDISKAÝAĭAPLIKOVATÝZfSADYÝPLATNmÝPRfVní úpravy bezprostředně související s danou situací,
ÝÝPROSAZOVATÝOPRfVN}NmÝZfJMYÝSV}»ENÖCHÝOSOBÝVĭSOULADUÝSĭ{PRAVOUÝPRfVÝAĭPOVINností jednotlivců a organizace.
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)
ÝÝZAJIÁÆOVATÝP»IM}»ENÖÝREÉIMÝAKTIVITYÝAĭODPOjINKUÝVjETN}ÝSPfNKU
ÝÝZAJIÁÆOVATÝP»IM}»ENOUÝMqRUÝOSOBNqÝHYGIENYÝAĭHYGIENYÝVA»ENq ÝBYDLENq ÝPRACOVního prostředí apod.),
ÝÝPOSOUDITÝBEZPEjNOSTNqÝRIZIKAÝAKTIVITYÝPODLEÝJEJqHOÝCHARAKTERUÝNAĭZfKLAD}ÝPLATných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové aktivity, zakládání ohně apod.),
ÝÝZAJISTITÝREALIZACIÝAKTIVITYÝTAK ÝABYÝMINIMALIZOVALÝMOÉNfÝZDRAVOTNqÝAĭBEZPEjNOSTní rizika nebo s ohledem na rizika poškození životního prostředí (např. použití
ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení před aktivitou apod.),
a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita se nebude realizovat.
Odborné znalosti
ÝÝPRINCIPYÝHOSPODA»ENqÝNEZISKOVmÝORGANIZACE Ý
ÝÝĒNANjNqÝPLfNOVfNq Ý
ÝÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝVEDENqÝ{jETNqÝDOKUMENTACE
ÝÝZfKLADNqÝPRINCIPYÝZADfVfNqÝZAKfZEK Ý
ÝÝPRAVIDLAÝPROÝARCHIVACIÝDOKUMENTACE
ÝÝZfKLADYÝSOUKROMmHOÝPRfVAÝVĭROZSAHUÝPRfVNqÝSUBJEKTIVITA ÝODPOV}DNOSTÝZAĭÁKOdu, pojištění, ochrana osobních údajů, právní úprava občanského sdružení,
základy pracovního práva, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, mzda,
cestovní náhrady, hmotná odpovědnost, svěřené předměty,
ÝÝV YBRANmÝOTfZKYÝZĭVE»EJNmHOÝPRfVAÝNAP»ÝDAN}ÝAĭDOTACEÝÝDA¨OVfÝSOUSTAVA Ý
druhy daní, správa daní a poplatků, včetně daňové kontroly; pojem dotace,
sociální a zdravotní pojištění, struktura státní správy a samosprávy,
ÝÝV YBRANmÝOTfZKYÝZĭPRfVAÝÉIVOTNqHOÝPROST»EDqÝNAP»ÝVYBRANmÝjfSTIÝZfKONAÝOĭOCHRAně přírody a krajiny, zákona o právu na informace o životním prostředí, zákona
o lesích,
ÝÝP»qRODOV}DNmÝMINIMUMÝZNALOSTqÝNAP»ÝZfKLADNqÝP»qRODOV}DNmÝPOJMY ÝTYPYÝP»qrodních ekosystémů, princip provázanosti přírodních procesů.
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Měkké kompetence
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 3
ÝÝAKTIVN}ÝSPOLUPRACUJE
ÝÝDOĭjINNOSTqÝSKUPINYÝSEÝOCHOTN}ÝZAPOJUJEÝAĭSEHRfVfÝVĭNqÝPOZITIVNqÝROLI
ÝÝSM}»UJEÝSVmÝAKTIVITYÝKEĭSKUPINOVmMUÝCqLI Ý
ÝÝSDqLqÝAĭNABqZqÝINFORMACE
ÝÝRESPEKTUJEÝDRUHmÝAĭVÖSLEDKYÝJEJICHÝ{SILq
Navržená zúžená deﬁnice 3. úrovně kompetence ke kooperaci:
ÝÝ3TUPE¨ÝÀ¯Ý*SEMÝV}TÁINOUÝAKTIVNqÝjLENÝTÖMUÝ$OĭjINNOSTqÝSKUPINYÝSEÝOCHOTN}Ý
zapojuji a sehrávám v ní pozitivní roli. Respektuji skupinové cíle.
ÝÝ3TUPE¨ÝÀ¯Ý*SEMÝVÉDYÝAKTIVNqÝjLENÝTÖMUÝ3M}»UJIÝSVmÝAKTIVITYÝKEĭSKUPINOVmMUÝCqLIÝ
Většinou si sám hledám úkoly, které vedou k naplnění společného cíle.
ÝÝ3TUPE¨ÝÀ¯Ý*SEMÝVÉDYÝAKTIVNqÝjLENÝTÖMUÝ6}DOM}ÝSIÝVĭTÖMUÝHLEDfMÝ{KOLYÝAĭPOZIce, které mohu zaujmout, abych podpořil naplnění společného cíle.
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 3
ÝÝJASN}ÝAĭSROZUMITELN}ÝFORMULUJEÝSVmÝMYÁLENKYÝJAKÝVĭMLUVENm ÝTAKÝPqSEMNmÝ
podobě,
ÝÝNASLOUCHfÝOSTATNqM
ÝÝREAGUJEÝASERTIVN}ÝNAĭVZNIKLOUÝSITUACI
ÝÝDOKfÉEÝSVÖMÝPROJEVEMÝZAUJMOUTÝOSTATNq
ÝÝTOLERUJEÝNfZORYÝOSTATNqCH
Navržená zúžená deﬁnice třetí úrovně kompetence k efektivní komunikaci:
ÝÝ3TUPE¨Ý À¯Ý 3ĭ DOSTATEjNOUÝ P»qPRAVOUÝ DOKfÉUÝ PREZENTOVATÝ P»EDÝ SKUPINOUÝ
a svým projevem zaujmout. Své myšlenky většinou formuluji jasně a srozumitelně i během diskuze.
ÝÝ3TUPE¨ÝÀ¯Ý3ĭKRfTKOUÝP»qPRAVOUÝDOKfÉUÝPREZENTOVATÝV}TÁqÝSKUPIN}ÝLIDqÝAĭSVÖMÝ
projevem druhé lidi zaujmout. Své myšlenky formuluji jasně a srozumitelně
i během diskuze.
ÝÝ3TUPE¨ÝÀ¯Ý3ĭKRfTKOUÝP»qPRAVOUÝDOKfÉUÝPREZENTOVATÝV}TÁqÝSKUPIN}ÝLIDqÝAĭSVÖMÝ
projevem dokážu druhé lidi ovlivnit. Své myšlenky formuluji velmi jasně a srozumitelně během diskuze.
Kompetence k objevování a orientaci v informacích – úroveň 4
ÝÝCqLEN}ÝVYHLEDfVfÝINFORMACE ÝOV}»UJEÝSIÝDÐV}RYHODNOSTÝZDROJÐ
ÝÝVĭINFORMACqCHÝDOKfÉEÝVID}TÝMOÉNmÝP»qLEÉITOSTI Ý
ÝÝV YUÉqVfÝNETRADIjNqÝZDROJEÝINFORMACq Ý
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ÝÝSTRUKTURUJEÝAĭDOKUMENTUJEÝZqSKANmÝINFORMACEÝINOVATIVNqMÝZPÐSOBEM
ÝÝUMqÝPRACOVATÝSĭTECHNOLOGIEMIÝPOKROKOV}
Navržená zúžená deﬁnice čtvrté úrovně kompetence k objevování a orientaci
v informacích:
ÝÝ3TUPE¨ÝÀ¯Ý)NFORMACEÝDOHLEDfVfMÝZĭRÐZNÖCHÝZDROJÐÝ$ÐV}RYHODNOSTÝINFORMACqÝ
hodnotím podle kritéria věřím/nevěřím.
ÝÝ3TUPE¨ÝÀ¯Ý)NFORMACEÝDOHLEDfVfMÝZĭRÐZNÖCHÝZDROJÐÝ$ÐV}RYHODNOSTÝINFORMACqÝ
si většinou prověřuji. Umím rozpoznat podstatné informace, třídit je a analyzovat, pokud se týkají oblastí, v nichž se dobře orientuji.
ÝÝ3TUPE¨Ý À¯Ý 0ROPOJUJIÝ INFORMACEÝ Zĭ RÐZNÖCHÝ Iĭ NOVÖCHÝ ZDROJÐÝ 5MqMÝ ROZPOZNATÝ
podstatné informace, třídit je a analyzovat, a to i když se týkají oblastí, ve kterých nejsem odborníkem. Vždy si ověřuji důvěryhodnost zdrojů.
Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Odborné dovednosti
Byla upravena formulace dílčí kompetence v oblasti formulace výchovných
a vzdělávacích cílů. Znění odborné dovednosti je rozšířeno na přírodovědné
aktivity a environmentální výchovu, aby dovednost přímo vystihovala minimální
kompetenční proﬁl přírodovědného zaměření.
Byla upravena formulace dílčí kompetence v oblasti aplikace výchovných a vzdělávacích metod. Znění odborné dovednosti je rozšířeno na přírodovědné aktivity
a environmentální výchovu, aby dovednost vystihovala minimální kompetenční
proﬁl přírodovědného zaměření.
Byla upravena formulace dílčí kompetence v oblasti organizace a zajištění her
a dalších činností. Znění odborné dovednosti je rozšířeno na přírodovědné aktivity a environmentální výchovu, aby dovednost vystihovala minimální kompetenční proﬁl přírodovědného zaměření.
Byla přidána odborná dovednost orientovat se v principech trvale udržitelného
života. Princip trvale udržitelného života je jedním z nejzákladnějších myšlenkových prvků environmentální výchovy, proto je tento princip do minimálního kompetenčního proﬁlu zařazen.
Byla upravena formulace dílčí kompetence v oblasti provádění výchovy ke zdraví.
Znění této dovednosti je poupraveno, aby více odráželo téma zdravého životního
stylu, které více konkretizuje hodnotu předávanou skrze přírodovědné aktivity. Environmentální výchova obsahuje jako jedno z významných témat zdravý životní styl.
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Byla upravena formulace dílčí kompetence v oblasti posuzování zdravotních
a bezpečnostní rizik. Znění této dovednosti je upraveno tak, aby dovednost odrážela navíc i schopnost posoudit možná rizika poškození životního prostředí u realizovaných aktivit. Tato schopnost posouzení je nezbytná pro zachování šetrného
přístupu k přírodě.
Odborné znalosti
Byla přidána odborná znalost vybrané otázky z práva životního prostředí: např.
vybrané části zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o právu na informace o životním prostředí, zákona o lesích. Orientace ve vybraných částech práva
životního prostředí je nezbytná pro správnou výchovnou činnost a osvětu dětí
a mládeže v přírodovědném zaměření.
Byla přidána odborná znalost přírodovědné minimum znalostí: např. základní
přírodovědné pojmy, typy přírodních ekosystémů, princip provázanosti přírodních procesů. Orientace ve vybraných přírodovědných pojmech je potřebná pro
pochopení přírodních ekosystémů a jejich fungování. Tyto znalosti se uplatňují
také v nespočtu ekologických her, pro jejich správné uvedení a reﬂexi je třeba
přírodovědné pojmy chápat.
Měkké kompetence
Kompetence ke kooperaci je nutným předpokladem šetrného přístupu k životnímu prostředí, kdy je třeba, aby lidé byli schopni se spolu domluvit, společně
hledat řešení problémů životního prostředí. Kompetence ke kooperaci je proto
nedílnou součástí většiny aktivit s environmentálním či přírodovědným zaměřením. A je proto nezbytné tuto kompetenci rozvíjet i u samostatných vedoucích,
kteří mají jít osobním příkladem svým svěřencům.
S ohledem na časovou dotaci věnovanou vzdělávacímu programu Přírodovědný
a environmentální kurz je výstupní úrovní pro účastníka stanoven třetí stupeň,
kdy je účastník schopen aktivně spolupracovat a společně s druhými lidmi dosahovat skupinových cílů.
Pro rozvoj této kompetence v rámci vzdělávacího programu je přiložena zúžená
deﬁnice třetího stupně, tato zúžená deﬁnice opět pracuje s postupným rozvinutím kompetence do tří úrovní, kdy třetí úroveň je pro vzdělávací program výstupní
úrovní.
Kompetence k efektivní komunikaci úzce souvisí s kompetencí kooperace. Aby
lidé byli schopni spolupracovat, je třeba, aby spolu uměli efektivně komunikovat.
To znamená, že jasně vyjadřují své myšlenky, naslouchají názorům druhých, umí
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vést diskuze s potřebnými argumenty, avšak bez užití manipulačních technik.
Osvojení si kompetence efektivní komunikace vede k úspěšnějšímu řešení problémů, jak společenských, tak environmentálních. Proto je kompetence k efektivní komunikaci zařazena do tohoto minimálního kompetenčního proﬁlu.
Z původního návrhu úrovní kompetence k efektivní komunikaci je snížena dosažená úroveň po absolvování vzdělávacího programu ze 4. na 3. úroveň. Časová
dotace vzdělávacích modulů věnovaných rozvoji efektivní komunikace dovoluje rozvinout kompetenci komunikace do úrovně 3, kdy účastník jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky, naslouchá ostatním, dokáže svým projevem
zaujmout ostatní. Rozvoj této úrovně je realizován v rámci vzdělávacích modulů
realizace vytvořené ekohry, kdy účastníci prezentují vytvořenou aktivitu ostatním účastníkům, dále ve vzdělávacím modulu Tvorba plánu akce s environmentálním zaměřením, jehož výstupem je prezentace projektu před publikem s hodnocením projevu. Dále v modulu Ekologická simulační hra, která je založena
na vzájemné argumentaci. Pro rozvoj této kompetence na úroveň 4 je třeba další
hodinová dotace pro čistě praktický blok „Umění komunikace“. V rámci vzdělávacího programu není možné rozvinout 3. stupeň kompetence v celé jeho šíři,
konkrétně více rozvíjet schopnost asertivity a vzájemného naslouchání. Proto je
přiložena zúžená deﬁnice tohoto stupně rozdělená do tří úrovní, kdy 3. úroveň je
pro vzdělávací program výstupní úrovní.
Environmentální témata jsou ve společnosti stále aktuální a velmi diskutovaná. Některá environmentální témata jsou navíc kontroverzní. Výroky odborníků
se o takových tématech rozcházejí a je těžké se zorientovat a udělat si vlastní
podložený názor. Proto je nezbytné rozvíjet kompetenci k objevování a orientaci v informacích právě v souvislosti s environmentálními tématy. Samostatný
vedoucí dětí a mládeže by měl umět hledat nové zdroje informací a hlavně by
měl umět si ověřit důvěryhodnost informačního zdroje. A to proto, že jeho názory
často přebírají děti a mládež, na které výchovně působí.
Z toho důvodu je vybrána výstupní úroveň kompetence účastníka na stupni 4,
kdy je účastník schopen cíleně vyhledávat informace a ověřuje si důvěryhodnost
zdrojů. V informacích dokáže vidět možné příležitosti k dalšímu využití.
V rámci rozsahu vzdělávacího programu není možné rozvinout 4. stupeň kompetence v celé jeho šíři, tedy rozvinout i oblast práce s novými technologiemi, proto
je přiložena zúžená deﬁnice tohoto stupně rozdělená do tří úrovní, kdy 3. stupeň
je pro vzdělávací program výstupní úrovní.
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Samostatný vedoucí dětí a mládeže – kulturní zaměření –
hudba, tanec, divadlo apod.
Charakteristika
Samostatný vedoucí je pracovník, který řídí (plánuje, realizuje a vyhodnocuje)
činnosti kolektivu dětí či mládeže s ohledem na speciﬁcké potřeby jednotlivců
a skupiny.
Pracovní činnosti
ÝÝANALÖZAÝ POT»EBÝ D}TqÝ Aĭ MLfDEÉEÝ JEDNOTLIVCEÝ Iĭ SKUPINY Ý Sĭ OHLEDEMÝ NAĭ V}KOVmÝ
a individuální zvláštnosti,
ÝÝFORMULACEÝPEDAGOGICKÖCHÝCqLÐÝVĭOBLASTIÝZNALOSTq ÝDOVEDNOSTqÝAĭPOSTOJÐ ÝVĭSOUladu s hodnotami a potřebami organizace, ve které pracuje,
ÝÝ»qZENqÝSPOLUPRACOVNqKÐÝDALÁqCHÝVEDOUCqCH ÝAĭSPOLUPRfCEÝP»IÝJEJICHÝjINNOSTI
ÝÝORGANIZOVfNqÝAKTIVITÝAĭMONITOROVfNqÝJEJICHÝPRÐB}HU
ÝÝZAJIÁÆOVfNqÝVÖCHOVNÖCHÝjINNOSTqÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝCqLIÝENVIRONMENTfLNq ÝMULTIKULturní, zdraví, protidrogová prevence, proti šikaně apod.),
ÝÝZAPOJOVfNqÝ{jASTNqKÐÝD}Tq ÝMLfDEÉEÝAĭSVÖCHÝSPOLUPRACOVNqKÐ ÝDOĭVÖB}RUÝVHODných aktivit (metod), účast na společných činnostech,
ÝÝAPLIKOVfNqÝPEDAGOGICKÖCHÝPOSTUPÐ ÝVYUÉqVfNqÝNOVÖCHÝAĭVHODNÖCHÝMETOD
ÝÝKOMUNIKACEÝSEÝSKUPINOUÝIĭSĭJEDNOTLIVCIÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ
ÝÝKOMUNIKACEÝVN}ÝVÖCHOVNmÝSKUPINYÝSĭVLASTNqMÝORGANIZAjNqMÝZfZEMqM ÝRODIjI Ý
úřady),
ÝÝMOTIVOVfNqÝ JEDNOTLIVCÐÝ Iĭ SKUPIN Ý Kĭ DOSAÉENqÝ VYMEZENÖCHÝ CqLÐ Ý POSKYTOVfNqÝ
zpětné vazby,
ÝÝV ÖCHOVNmÝPÐSOBENqÝVĭOBLASTIÝOSOBNOSTNqHOÝAĭSOCIfLNqHOÝROZVOJE
ÝÝPOSUZOVfNqÝAĭOVLIV¨OVfNqÝBEZPEjNOSTNqCHÝRIZIK ÝKRIZOVmÝ»qZENq Ý
ÝÝPREVENCEÝVĭOBLASTIÝOCHRANYÝZDRAVqÝAĭPROJEVÐÝRIZIKOVmHOÝCHOVfNq ÝZAJIÁT}NqÝBEZpečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží,
ÝÝORGANIZOVfNqÝPOBYTOVÖCHÝAKCq
ÝÝPmjEÝOĭZDRAVqÝAĭPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCI
ÝÝVEDENqÝDOKUMENTACEÝjINNOSTIÝVĭLISTINNmÝIĭELEKTRONICKmÝPODOB}
ÝÝRESPEKTOVfNqÝPRfVNqCH ÝEKONOMICKÖCHÝZfSADÝP»IÝjINNOSTI ÝRESPEKTOVfNqÝZfSADÝ
BOZP a PO, jakož i zásad environmentálně šetrného chování,
ÝÝPmjEÝOĭVLASTNqÝROZVOJÝAĭPSYCHOHYGIENU
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Odborné dovednosti
Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)
ÝÝFORMULOVATÝSPECIĒCKm ÝM}»ITELNm ÝAKCEPTOVATELNm ÝREfLNmÝAĭTERMqNOVANmÝCqLE
ÝÝKOMBINOVATÝVÖCHOVNÖÝAĭVZD}LfVACqÝEFEKTÝTVO»IVÖCHÝAĭUM}LECKÖCHÝAKTIVIT ÝHLEDATÝ
v nich smysl a cíl pro záměrnou edukaci.
Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)
ÝÝP»IZPÐSOBOVATÝVÖCHOVNOUVZD}LfVACqÝMETODUÝV}KUÝDqT}TEÝ{jASTNqKAÝAKTIVITY
ÝÝVYUÉqVATÝVÖCHOVNmVZD}LfVACqÝMETODYÝKĭNAPLN}NqÝSTANOVENÖCHÝVÖCHOVNÖCHVZD}lávacích cílů,
ÝÝAPLIKOVATÝMETODYÝPROÝSOCIfLNqÝAĭOSOBNOSTNqÝROZVOJÝJEDINCÐ
ÝÝVĭUM}LECKÖCHÝAKTIVITfCHÝKOMBINOVATÝAKTIVITYÝTVÐRjq ÝRECEPjNqÝAĭREēEKTIVNq
Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ETÝSCmNf»ÝKDO KDY CO ÝPROÝDqLjqÝAKCIÝSCHÐZKU ÝVÖPRAVUÝATD
ÝÝKEĭSCmNf»IÝDqLjqÝAKCEÝSTANOVOVATÝJEDNOTLIVmÝ{KOLYÝPROÝJEJqÝZABEZPEjENq
ÝÝV YSV}TLITÝ{jASTNqKÐMÝSROZUMITELN}ÝPRAVIDLAÝHRY
ÝÝAKTIVN}ÝVYHLEDATÝINOVATIVNqÝP»qSTUPYÝKEĭVZD}LfVfNqÝSKRZEÝUM}Nq
Provádění prevence (umí, dovede)
ÝÝPROVfD}TÝPREVENCIÝAĭOSV}TUÝVĭOBLASTIÝSOCIfLN}ÝPATOLOGICKÖCHÝJEVÐÝVjETN}ÝZfVISlostí), a to i osobním příkladem,
ÝÝSKRZEÝHRUÝVĭROLIÝPODPOROVATÝEMPATIIÝAĭHLUBOKmÝPOCHOPENqÝPROBLEMATIKY
Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)
ÝÝDOĭjINNOSTIÝVHODN}ÝZAjLENITÝPRVKYÝMULTIKULTURNqÝVÖCHOVYÝNAP»ÝN}KTERÖMÝZĭT}CHto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu nebo mezi děti,
ﬁlm, účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku dítěte,
ÝÝZAjLE¨OVATÝKREATIVNqÝAKTIVITY ÝKTERmÝPODPORUJqÝMULTIKULTURNqÝDIALOG ÝAĭFACILITOVATÝ
diskusi.
Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)
ÝÝPRAVIDELN}ÝZA»AZOVATÝPROGRAMYÝVYÉADUJqCqÝSPOLUPRfCIÝUĭD}TqÝVĭMLADÁqMÝÁKOLNqMÝ
věku součinnost),
ÝÝCqLEN}ÝZA»AZOVATÝAĭREēEKTOVATÝAKTIVITY ÝKTERmÝUMOÉ¨UJqÝPOCHOPENqÝMOTIVACqÝAGREsora i oběti, vést diskusi a nepůsobit návodně a didakticky.
Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)
ÝÝV YHODNOCOVATÝ SPLN}NqÝ VÖCHOVNmHOÝ CqLEÝ PODLEÝ P»EDEMÝ STANOVENÖCHÝ KRITmRIqÝ
s účastníky,
ÝÝV YUÉqVATÝREēEXIÝAĭSEBEREēEXIÝLEKTORAÝKEĭZLEPÁOVfNqÝKVALITYÝPROGRAMÐ
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Vedení oddílu (umí, dovede)
ÝÝPOSKYTNOUTÝKONSTRUKTIVNqÝZP}TNOUÝVAZBUÝSVÖMÝSPOLUPRACOVNqKÐM
ÝÝZADATÝ{KOLÝTAK ÝABYÝDRUHÖÝjLOV}KÝV}D}LÝVÁEÝPOT»EBNmÝPROÝJEHOÝSPLN}Nq
ÝÝPOJMENOVATÝOSOBNqÝMOTIVACIÝPROÝLEKTORSKOUÝjINNOST ÝNASTAVENqÝOSOBNqCHÝCqLÐÝ
pro rozvoj a zlepšení vlastních kompetencí.
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)
ÝÝZAJISTITÝREALIZACIÝAKTIVITYÝTAK ÝABYÝMINIMALIZOVALÝMOÉNfÝZDRAVOTNqÝAĭBEZPEjNOSTní rizika s ohledem na rizika jednotlivce se speciálními vzdělávacími potřebami (např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení před
aktivitou apod.), a pokud to není možné, rozhodnul, že se aktivita nebude
realizovat,
ÝÝV YHODNOCOVATÝPSYCHICKOUÝAĭFYZICKOUÝNfROjNOSTÝAKTIVITY ÝAĭPODLEÝTOHOÝPLfNOVATÝ
dramaturgii akce.
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)
ÝÝROZPOZNATÝDÐLEÉITmÝPOT»EBYÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝNAĭZfKLAD}ÝZNALOSTIÝZfKLADNqCHÝLIDských potřeb a vývojových speciﬁk věkové kategorie a sociálního zázemí,
ÝÝVHODNOUÝMETODOUÝNAP»ÝDOTAZNqKEMÝNEBOÝROZHOVOREM ÝODHALIT ÝJAKfÝAKTIVITAÝ
(hra, změna přístupu vedení) by zvýšila zájem dětí a mládeže o činnost.
Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami (umí, dovede)
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝPORUCHAMIÝ
učení,
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSĭPORUCHOUÝPOZORNOSTI
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝZDRAVOTNqMIÝ
potřebami,
ÝÝIDENTIĒKOVATÝSCHOPNOSTIÝAĭDOVEDNOSTIÝSĭVELKÖMÝPOTENCIfLEMÝROZVOJEÝUĭD}TqÝSEÝ
speciálními, potřebami a zařadit aktivity pro jejich rozvoj do programu.
Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)
ÝÝV YTVf»ETÝ PROST»EDqÝ PODPORUJqCqÝ ZDRAVmÝ NfVYKYÝ NAP»Ý POHYB Ý HYGIENA Ý ZDRAVfÝ
strava, bez kouření a pití alkoholu atd.).
Poskytování první pomoci (umí, dovede)
ÝÝPROKfÉEÝPRAKTICKOUÝSCHOPNOSTÝAPLIKACEÝSPOLEjNmHOÝZfKLADUÝPREVENCEÝAĭPRVNqÝ
pomoci,
Krizová intervence (umí, dovede)
ÝÝVHODN}ÝPROJEVITÝZfJEMÝOĭDqT} ÝKTERmÝZAĭNqMÝP»IJDEÝSĭPROBLmMEM ÝAĭZAJISTITÝPROÝN}JÝ
další, odbornou pomoc.
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Aplikace právních aspektů činnosti (umí, dovede)
ÝÝIDENTIĒKOVATÝRÐZNmÝSITUACEÝZĭPRfVNqHOÝHLEDISKAÝAĭAPLIKOVATÝZfSADYÝPLATNmÝPRfVní úpravy bezprostředně související s danou situací,
ÝÝPROSAZOVATÝOPRfVN}NmÝZfJMYÝSV}»ENÖCHÝOSOBÝVĭSOULADUÝSĭ{PRAVOUÝPRfVÝAĭPOVINností jednotlivců a organizace.
Odborné znalosti
ÝÝZfKLADNqÝORIENTACEÝVEĭSV}T}ÝjESKmÝAMATmRSKmÝKULTURYÝÝZAjLEN}NqÝVLASTNqCHÝAKTIvit do širšího kontextu,
ÝÝZNALOSTÝZfKLADNqCHÝMETODÝAĭTECHNIKÝ$RAMATICKmÝVÖCHOVYÝAĭJEJICHÝVYUÉITELNOSTIÝ
pro vedoucího dětí a mládeže (hra v roli, strukturovaná dramatická hra atd.).
Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci – úroveň 4
ÝÝFORMULUJEÝMYÁLENKYÝVĭPqSEMNmÝIĭ{STNqÝPODOB}ÝNAĭVELMIÝDOBRmÝ{ROVNI
ÝÝAKTIVN}ÝNASLOUCHfÝOSTATNqM
ÝÝDOKfÉEÝPREZENTOVATÝP»EDÝSKUPINOU
ÝÝDOKfÉEÝKOMUNIKACIÝOTEV»qT
ÝÝV YTVf»qÝTAKOVmÝPROST»EDq ÝABYÝKOMUNIKOVALIÝIĭDRUZq
ÝÝV YÉADUJEÝZP}TNOUÝVAZBU
Kompetence ke kooperaci – úroveň 4
ÝÝAKTIVN}ÝPÐSOBqÝNAĭATMOSFmRUÝAĭPOT»EBYÝSKUPINY
ÝÝV ÖZNAMN}ÝP»ISPqVfÝKĭDOSAHOVfNqÝSKUPINOVÖCHÝCqLÐ
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»EBqRATÝZODPOV}DNOSTÝZAĭVÖSLEDKYÝSKUPINOVmÝjINNOSTI
ÝÝSDqLq ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝAĭNABqZqÝRELEVANTNqÝINFORMACE
Kompetence k ﬂexibilitě – úroveň 4
ÝÝZM}NYÝVqTf ÝVIDqÝVĭNICHÝP»qLEÉITOSTI ÝSfMÝJEÝVYHLEDfVf
ÝÝNOVmÝMYÁLENKYÝAĭPODN}TYÝVqTf ÝJEÝOTEV»ENÖÝVÁEMUÝNOVmMU
ÝÝJEÝP»IPRAVENÝAĭOCHOTENÝUjITÝSE ÝMfÝZfJEMÝDfLEÝSEÝROZVqJET ÝOBOHACOVATÝSVmÝZNALOSTI
a dovednosti,
ÝÝP»ISPqVfÝSVÖMIÝNfM}TYÝAĭVYLEPÁUJEÝSTfVAJqCqÝSTAV
ÝÝJEÝSCHOPENÝREAGOVATÝVĭNEP»EDVqDANÖCHÝSITUACqCHÝAĭIMPROVIZOVAT
Kompetence k aktivnímu přístupu – úroveň 4
ÝÝJEÝjINORODÖ ÝINTENZIVN}ÝSEÝZAJqMfÝOĭD}NqÝKOLEMÝSEBE ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝ»EÁENq Ý
nové aktivity, postupy a možnosti,
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ÝÝJEÝROZHODNÖÝAĭAKTIVNqÝVĭSITUACqCH ÝKDYÝSIÝOSTATNqÝNEVqÝRADY
ÝÝP»EDVqDfÝP»EKfÉKYÝAĭjINqÝPREVENTIVNqÝOPAT»ENq
Kompetence k plánování a organizace práce – úroveň 3
ÝÝPLfNUJEÝKRfTKODOB}ÝIĭDLOUHODOB}ÝVĭSOULADUÝSĭPLfNYÝOKOLq
ÝÝDOKfÉEÝROZLIÁITÝNALmHAVmÝAĭDÐLEÉITm ÝAĭPODLEÝTOHOÝSEÝROZHODUJEÝIĭJEDNf
ÝÝV YTVf»qÝVARIANTYÝPLfNU ÝVEĭSTANDARDNqCHÝSITUACqCHÝSEÝSAMOSTATN}ÝROZHODUJE
ÝÝPLfNUJEÝPOT»EBNmÝZDROJEÝAĭjAS
ÝÝV YHODNOCUJEÝNAPL¨OVfNqÝPLfNÐ
ÝÝSTANDARDN}ÝORGANIZUJEÝSVOUÝjINNOSTÝAĭJEÝSCHOPENÝZORGANIZOVATÝIĭjINNOSTÝDRUHÖCH
Kompetence k výkonnosti – úroveň 3
ÝÝJEHOÝVÖKONÝJEÝSPOLEHLIVÖÝAĭSTABILNq
ÝÝMfÝSCHOPNOSTÝPODATÝJEDNORfZOVÖÝVÖRAZNÖÝVÖKONÝDLEÝPOT»EBÝZADAVATELE
ÝÝORIENTUJEÝSEÝNAĭVÖKONÝIĭNAĭVÖSLEDEKÝP»qNOS ÝROZPOZNfÝAĭUSKUTEjNqÝPODSTATNmÝ
kroky vedoucí k dosažení vlastního i týmového výsledku,
ÝÝREAGUJEÝNAĭZP}TNOUÝVAZBUÝAĭDOKfÉEÝSEÝPOUjITÝZĭCHYB
ÝÝJEÝSCHOPENÝURjITmÝMqRYÝSEBEKONTROLYÝAĭSEBEMOTIVACE ÝVjETN}ÝSEBEZDOKONALOvání.
Kompetence k uspokojování klientských potřeb (děti, mládež, rodiče) – úroveň 2
ÝÝMfÝSNAHUÝVYHOV}TÝZfKAZNqKOVIÝAĭUSPOKOJITÝJEHOÝZfKLADNqÝPOT»EBY
ÝÝJEÝSCHOPNÖÝVST»qCNmHOÝCHOVfNq
ÝÝMfÝOBAVYÝZĭNOVÖCHÝKONTAKTÐ
ÝÝV YJEDNfVfÝINSTINKTIVN}
ÝÝKOMUNIKUJEÝSEÝZfKAZNqKEMÝAĭZVLfDfÝEMOCE
ÝÝNEÝVÉDYÝAĭVjASÝP»EDVqDfÝAĭROZPOZNfVfÝPOT»EBYÝZfKAZNqKÐ
Kompetence k samostatnosti – úroveň 2
ÝÝSAMOSTATN}ÝAĭSPOLEHLIV}ÝPLNqÝB}ÉNmÝ{KOLY ÝUĭOSTATNqCHÝ{KOLÐÝNOVÖCH ÝPROBLEmatických apod.) potřebuje dohled nebo podporu,
ÝÝV YHOVUJqÝMUÝINSTRUKCE ÝNfVODY ÝSM}RNICE ÝMANUfLY Ý»fDY ÝP»EDPISY ÝPODLEÝKTErých se orientuje,
ÝÝJEÝSCHOPENÝSEÝROZHODNOUTÝBEZÝOHLEDUÝNAĭSKUPINOVmÝMYÁLENq ÝKDYÉÝSEÝMÐÉEÝ
opřít o manuál, předpis (jinou vnější autoritu).
Kompetence k řešení problémů – úroveň 2
ÝÝSAMOSTATN}Ý»EÁqÝJEDNODUÁÁqÝPROBLmMY
ÝÝ»EÁENqÝKOMPLIKOVAN}JÁqCHÝPROBLmMÐÝBÖVfÝNESYSTEMATICKmÝP»ESTO ÝÉEÝSEÝMUÝDA»qÝ
deﬁnovat podstatu,
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ÝÝJEÝPROÝN}JÝOBTqÉNmÝAPLIKOVATÝTEORETICKmÝPOZNATKYÝVĭPRAXI
ÝÝSNAÉqÝSEÝVYUÉqVATÝSVOUÝINTUICIÝAĭKREATIVITU
Kompetence k celoživotnímu učení – úroveň 2
ÝÝVZD}LfVfÝSEÝP»EVfÉN}ÝNAĭZfKLAD}ÝKRfTKODOBÖCHÝCqLÐ
ÝÝP»IÝVZD}LfVfNqÝPREFERUJEÝTO ÝCOÝJEJÝZAJqMf ÝAĭPODLEÝTOHOÝJEÝSCHOPENÝDOĭSVmHOÝROZVOJEÝ
investovat energii,
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»IJqMATÝNOVmÝINFORMACE ÝZEJMmNAÝTY ÝOĭKTERÖCHÝVq ÝÉEÝJEÝBRZYÝVYUÉIJE
ÝÝDOKfÉEÝANALYZOVATÝSVOUÝ{SP}ÁNOST ÝJEÝSCHOPENÝSEÝVĭN}KTERÖCHÝP»qPADECHÝPOUjITÝ
ze svých chyb,
ÝÝNAUjENmÝPOUÉqVfÝVĭPRAXI
ÝÝZNfÝSVmÝSILNmÝAĭSLABmÝSTRfNKY ÝALEÝNEROZVqJqÝJEÝCqLEN}
Kompetence ke zvládání zátěže – úroveň 2
ÝÝVĭOBVYKLÖCHÝZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝJEÝSCHOPENÝSEÝSOUST»EDITÝAĭPODATÝP»IM}»ENÖÝ
výkon,
ÝÝZVLfDfÝSTRESÝVĭMALÖCHÝDfVKfCHÝIĭOPAKOVANmÝP»EKfÉKY ÝSNAÉqÝSEÝHLEDATÝ»EÁENq Ý
hledá pomoc, u druhých a snaží se obtíže překonat,
ÝÝVĭP»qZNIVÖCHÝPODMqNKfCHÝSEÝDOKfÉEÝSOUST»EDITÝIĭNAĭRUTINNqÝ{KOLY
ÝÝZM}NYÝAKCEPTUJE ÝPOKUDÝJIMÝROZUMq ÝSNAÉqÝSEÝJIMÝP»IZPÐSOBIT
ÝÝVĭB}ÉNÖCHÝZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝOVLfDfÝSVmÝEMOCEÝAĭREAGUJEÝP»IM}»EN}
Kompetence k objevování a orientaci v informacích – úroveň 2
ÝÝVIDITELNmÝNEJASNOSTIÝOV}»UJE
ÝÝJE LIÝMOTIVOVfNÝOKOLqM ÝVYHLEDfVfÝDALÁqÝINFORMACE
ÝÝDOB»EÝPRACUJEÝSĭJASN}ÝSTRUKTUROVANOUSTANDARDIZOVANOUÝINFORMACq
ÝÝPROÝVYHLEDfVfNqÝINFORMACqÝAĭjfSTEjN}ÝIĭJEJICHÝZPRACOVfNqÝDOKfÉEÝVYUÉqVATÝTECHnologie,
ÝÝUMqÝROZPOZNATÝPODSTATNmÝINFORMACE ÝT»qDITÝJEÝAĭANALYZOVAT ÝPOKUDÝSEÝTÖKAJqÝOBLAStí, v nichž se dobře orientuje,
ÝÝV YTVf»qÝZfKLADNqÝJEDNODUCHOUÝDOKUMENTACI
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Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Výše uvedený MKP je zaměřený na ty nejzákladnější aspekty dovedností, znalostí
a kompetencí lektora larpu v neformálním vzdělávání. MKP je upraven tak, aby
bylo reálné na dovednostech, znalostech a kompetencích pracovat v rámci dvou
víkendů.
Očekává se, že určité specializované odborné znalosti a dovednosti, jako například základy poskytování první pomoci nebo základní znalost právních aspektů,
již účastník VP ovládá, jsou proto zahrnuty do požadavků na účastníka.
Odborné dovednosti dělíme pro tento VP do tří skupin:
1. Dovednosti, které se dotýkají hlavních cílů VP. Shrnují v sobě všechny tři části
uvedení larpu, lektorské činnosti v samotné hře a vedení reﬂexe. Všechny tři kroky jsou provázané jednotným cílem, který si lektor nastaví, a na jehož základě
pak hledá adekvátní techniky a pedagogické metody.
Do první skupiny patří: formulace výchovných a vzdělávacích cílů; aplikace výchovných a vzdělávacích metod; organizace a zajištění her a dalších činností.
2. Odborné dovednosti, které se projevují v tematické náplni VP. Tvoří základ
her a jako takové jsou reﬂektovány v rámci zpětných vazeb k jednotlivým larpům.
Cílem VP není seznámit účastníky do hloubky s problematikou šikany či multikulturality, ale dát jim inspiraci pro práci se složitými a palčivými tématy formou
larpu (například u larpu Cela a Fat Man Down je to téma šikany a xenofobie nebo
u larpu Drunk téma prevence proti závislostem).
Do druhé skupiny patří: provádění prevence; provádění multikulturní výchovy; provádění výchovy proti šikaně.
3. Odborné dovednosti, kterým se VP věnuje v druhém plánu, což znamená, že
témata jsou přítomná, ale nejsou cíleně rozvíjena. Projevují se v rámci dílčích aktivit nebo v rámci diskusí s účastníky o možnostech využití konkrétních forem larpu
v jejich praxi.
Do třetí skupiny patří: analyzování účinnosti výchovy; vedení oddílu; posuzování
bezpečnostních a zdravotních rizik.
Ostatní odborné dovednosti, které nejsou v rámci VP rozvíjeny, tvoří základní
požadavky na účastníka (analyzování potřeb sociální skupiny, práce s dětmi
a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami, provádění výchovy ke zdraví, poskytování první pomoci, krizová intervence, aplikace právních aspektů
činnosti).
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Odborné znalosti
Témata odborných znalostí jsou zúžená pouze na oblast larpu a jeho podob v České republice a v zahraničí. Na rozšíření do oblasti dramatické výchovy není v časovém rozsahu dvou víkendů prostor. Všechna ostatní témata, původně navržená
v MKP, nejsou relevantní pro kompetence vedoucího, který pracuje s larpem.
Měkké kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci byla zařazena na úrovni čtyři, protože tuto
kompetenci rozvíjí VP nejaktivněji. Všichni mají v průběhu vzdělávacího programu řadu příležitostí zkoušet si své komunikační dovednosti v motivujících situacích a získávat zpětnou vazbu od ostatních.
Kompetence ke kooperaci byla zařazena na úrovni čtyři, jelikož je prakticky rozvíjena hlavně v rámci larpů a průpravných cvičení pro hru v roli. Lektorská činnost přece jen není tolik týmová, ale role hráče ve skupině je zcela klíčová a bez
kooperace a společného vyladění na cíle hry jsou výsledky larpů velmi slabé.
Kompetence k ﬂexibilitě byla zařazena na úrovni čtyři. Tvoří významnou složku
a zároveň predispozici vzdělávacího programu. Program pracuje nejen se standardními technikami, ale ukazuje také přesahy do jiných oborů a vyžaduje vlastní invenci účastníků.
Druhou polohou ﬂexibility a aktivního přístupu je dovednost improvizace, která
je u hry v roli zcela nezbytná, proto je nutné na ni klást důraz, jelikož tvoří nezbytné kompetenční vybavení lektora.
Kompetence k aktivnímu přístupu byla zařazena na úrovni čtyři, protože je pro
řadu účastníků klíčová už od samého začátku, kdy potřebují vstřebávat řadu informací o larpech, řadu zážitků a dovednostních cvičení. Pro lektora larpu je nezbytné uplatňovat proaktivní přístup ke skupině i ke zjišťování nových informací.
Kompetence k plánování a organizaci práce byla zařazena na úrovni tři, protože
je pro lektora larpu důležitá, nicméně její rozvoj nestojí v centru vzdělávacího
programu. Komplexní plán pro lektorskou činnost vytvářejí hráči v závěru vzdělávacího programu k larpu Drunk, kde mohou všechny oblasti této kompetence
využít. Následně je jejich aktivita v tomto směru reﬂektována.
Ani kompetence k výkonnosti nepatří mezi prioritní, je uvedena na úrovni tři.
V rámci VP je však nastavené poměrně rychlé tempo vzdělávacích aktivit a dle
reakcí účastníků pro ony dva víkendy jejich výkonnost výrazně stoupla, byla však
vykoupena poměrně velkou únavou po jeho skončení.
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Následující měkké kompetence nejsou v rámci vzdělávacího programu rozvíjeny,
ale tvoří základní požadavky na účastníka a jejich úroveň očekáváme alespoň
na stupni dva: kompetence k uspokojování klientských potřeb, k samostatnosti,
k řešení problémů, k celoživotnímu učení, ke zvládání zátěže, k objevování a orientaci v informacích.
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Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné
aktivity (nad 18 let)
Charakteristika
Vedoucí dětí a mládeže (nad 18 let) je pracovník, který pracuje na základě speciﬁckého zadání (vymezeného formulovanými cíli, časovými či prostorovými omezeními) s ohledem na speciﬁcké potřeby jednotlivců a skupiny.
Pracovní činnosti
ÝÝORGANIZOVfNqÝAKTIVITÝAĭMONITOROVfNqÝJEJICHÝPRÐB}HU
ÝÝASISTENCEÝP»IÝZAJIÁÆOVfNqÝVÖCHOVNÖCHÝjINNOSTqÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝCqLIÝENVIRONMENtální, multikulturní, ke zdraví, protidrogové prevence, proti šikaně apod.),
ÝÝV YUÉqVfNqÝVHODNÖCHÝVÖCHOVNÖCHÝMETOD ÝNOVÖCHÝVÖCHOVNÖCHÝMETODÝSĭOHLEDEMÝ
na aktuální potřeby,
ÝÝKOMUNIKACEÝSEÝSKUPINOUÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝIĭSĭJEDNOTLIVCIÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝ
cílů,
ÝÝMOTIVOVfNqÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝKĭDOSAÉENqÝVYMEZENÖCHÝCqLÐ
ÝÝV ÖCHOVNmÝPÐSOBENqÝVĭOBLASTIÝOSOBNOSTNqHOÝAĭSOCIfLNqHOÝROZVOJEÝUĭSV}»ENmÝSKUpiny dětí a mládeže,
ÝÝPOSUZOVfNqÝAĭOVLIV¨OVfNqÝBEZPEjNOSTNqCHÝRIZIK ÝKRIZOVmÝ»qZENqÝASISTENCEÝP»IÝPREvenci sociálně patologických jevů,
ÝÝORGANIZOVfNqÝJEDNODENNqCHÝAKCq
ÝÝASISTENCEÝP»IÝORGANIZOVfNqÝPOBYTOVÖCHÝAKCq
ÝÝPmjEÝOĭZDRAVqÝAĭPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCI
ÝÝRESPEKTOVfNqÝPRfVNqCH ÝEKONOMICKÖCHÝZfSADÝP»IÝjINNOSTI ÝZfSADAÝ"/:0ÝAĭ0/ Ý
jakož i zásad environmentálně šetrného chování,
ÝÝPmjEÝOĭVLASTNqÝROZVOJÝAĭPSYCHOHYGIENU
ÝÝPLfNOVfNqÝVLASTNqHOÝROZVOJE
ÝÝPLfNOVfNqÝROZVOJEÝ{jASTNqKÐÝSVÖCHÝAKCq
Odborné dovednosti
Analyzování potřeb sociální skupiny (umí, dovede)
ÝÝIDENTIĒKOVATÝPOT»EBYÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝAĭPOZOROVfNqMÝAĭROZHOVOREMÝROZEZNAT Ý
zda činnost svěřené skupiny naplňuje některou z důležitých potřeb dětí a mládeže.
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Formulace výchovných a vzdělávacích cílů (umí, dovede)
ÝÝNAĭZfKLAD}ÝSTANOVENÖCHÝCqLÐÝFORMULOVATÝVHODNmÝPROST»EDKYÝKĭJEJICHÝKĭNAPLN}Nq Ý
sestavit plán dílčí jednodenní akce,
ÝÝVEĭSPOLUPRfCIÝSEÝSAMOSTATNÖMÝVEDOUCqMÝSESTAVITÝROjNqÝPLfNÝPROÝSV}»ENOUÝSKUpinu dětí a mládeže.
Aplikace výchovných a vzdělávacích metod (umí, dovede)
ÝÝP»IÝPRfCIÝSĭD}TMIÝAĭMLfDEÉqÝVYUÉqVATÝVqCEÝRÐZNÖCHÝVHODNÖCHÝVÖCHOVNÖCHVZD}lávacích metod,
ÝÝP»IZPÐSOBOVATÝVÖCHOVNOUVZD}LfVACqÝMETODUÝV}KUÝDqT}TEÝ{jASTNqKAÝAKTIVITY
ÝÝV YUÉqVATÝVÖCHOVNmVZD}LfVACqÝMETODYÝKĭNAPLN}NqÝSTANOVENÖCHÝVÖCHOVNÖCH
/vzdělávacích cílů,
ÝÝD}TEMÝAĭMLfDEÉIÝJqTÝP»qKLADEMÝAĭCHOVATÝSEÝVĭSOULADUÝSEÝSTANOVENÖMIÝVÖCHOVnými cíli.
Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávání potřebami (umí, dovede)
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝPORUCHAMIÝ
učení,
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSĭPORUCHOUÝPOZORNOSTI Ý
ÝÝPOUÉqVATÝZfKLADNqÝMETODYÝAĭP»qSTUPYÝPRfCEÝSĭD}TMIÝSEÝSPECIĒCKÖMIÝZDRAVOTNqMIÝ
potřebami,
ÝÝIDENTIĒKOVATÝSCHOPNOSTIÝAĭDOVEDNOSTIÝSĭVELKÖMÝPOTENCIfLEMÝROZVOJEÝUĭD}TqÝSEÝ
speciálními potřebami a zařadit aktivity pro jejich rozvoj do programu.
Organizace a zajištění her a dalších činností (umí, dovede)
ÝÝV YTVO»ITÝSCmNf»ÝKDO KDY CO ÝPROÝDqLjqÝJEDNODENNqÝAKCIÝSCHÐZKU ÝVÖPRAVUÝATD Ý
stanovovat jednotlivé úkoly pro zabezpečení akce,
ÝÝV YBqRATÝVHODNmÝPROST»EDqÝPROÝHRYÝNEBOÝAKCIÝZĭHLEDISKAÝBEZPEjNOSTIÝAĭHYGIENYÝ
(čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody, atd.),
ÝÝV YTVO»ITÝHRUÝNEBOÝJINOUÝAKTIVITUÝVĭSOULADUÝSĭCqLIÝAKCEÝNEBOÝVĭSOULADUÝSĭCELOROjními cíli svěřené skupiny,
ÝÝV YSV}TLITÝ{jASTNqKÐMÝSROZUMITELN}ÝPRAVIDLAÝHRY
Prevence sociálně patologických jevů (umí, dovede)
ÝÝPROVfD}TÝPREVENCIÝAĭOSV}TUÝVĭOBLASTIÝSOCIfLN}ÝPATOLOGICKÖCHÝJEVÐÝVjETN}ÝZfVISlostí), a to i osobním příkladem,
ÝÝROZPOZNATÝÁIKANU ÝAGRESIVNqÝCHOVfNq ÝKONZUMACIÝALKOHOLU ÝKOU»ENqÝCIGARET
Provádění multikulturní výchovy (umí, dovede)
ÝÝJqTÝP»qKLADEMÝÝBÖTÝTOLERANTNqÝVÐjIÝJINÖMÝKULTURfM
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ÝÝDOĭjINNOSTIÝVHODN}ÝZAjLENITÝPRVKYÝMULTIKULTURNqÝVÖCHOVYÝNAP»ÝN}KTERÖMÝZĭT}CHto způsobů: tematická hra, expedice, exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, zapojení příslušníků odlišné kultury do přípravy programu nebo mezi děti,
ﬁlm, účast na workshopu nebo semináři) adekvátní věku dítěte.
Provádění environmentální výchovy (umí, dovede)
ÝÝJqTÝP»qKLADEMÝÝCHOVATÝSEÝÁETRN}ÝKĭÉIVOTNqMUÝPROST»EDq
ÝÝVmSTÝD}TIÝAĭMLfDEÉÝKEĭVNqMfNqÝAĭUZNfNqÝHODNOTYÝP»qRODYÝAĭKULTIVOVATÝJEJICHÝ
vztah k přírodě (např. některým z těchto způsobů: tematická hra, expedice,
exkurze, návštěva instituce, pozvání hosta, ﬁlm, účast na workshopu nebo
semináři),
ÝÝVmSTÝD}TIÝAĭMLfDEÉÝKĭÁETRNmMUÝAĭOHLEDUPLNmMUÝCHOVfNqÝKĭJEJICHÝOKOLq
Provádění výchovy proti šikaně (umí, dovede)
ÝÝPOĭjINUÝAGRESEÝNAP»ÝPOSMqVfNq ÝBRANqÝV}Cq ÝSELEKTIVNqÝIGNOROVfNq ÝVYSV}TLITÝ
Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (umí, dovede)
ÝÝZAJIÁÆOVATÝP»IM}»ENÖÝREÉIMÝAKTIVITYÝAĭODPOjINKUÝZEJMmNAÝPRAVIDELNmÝP»ESTfVKYÝ
během pochodu, přiměřená délka pochodu, střídání fyzicky náročných aktivit
s méně náročnými),
ÝÝZAJIÁÆOVATÝP»IM}»ENOUÝMqRUÝOSOBNqÝHYGIENYÝAĭHYGIENYÝVA»ENq ÝPRACOVNqHOÝPROstředí apod.),
ÝÝPOSOUDITÝBEZPEjNOSTNqÝRIZIKAÝAKTIVITYÝPODLEÝJEJqHOÝCHARAKTERUÝNAĭZfKLAD}ÝPLATných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, střelba, lanové aktivity, zakládání ohně apod.),
ÝÝZAJIÁÆOVATÝREALIZACIÝAKTIVITYÝTAK ÝABYÝMINIMALIZOVALÝMOÉNfÝZDRAVOTNqÝAĭBEZPEjnostní rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce se speciﬁckými zdravotními
potřebami (např. použití ochranných pomůcek, počet dospělých osob, poučení
před aktivitou apod.), a pokud to není možné, rozhodnout, že aktivita nebude
realizována.
Provádění výchovy ke zdraví (umí, dovede)
ÝÝVYTVf»ETÝPROST»EDqÝPODPORUJqCqÝZDRAVmÝNfVYKYÝNAP»ÝPOHYB ÝHYGIENA ÝZDRAVfÝSTRAva, bez kouření a pití alkoholu atd.).
Krizová intervence (umí, dovede)
ÝÝVHODN}ÝPROJEVITÝZfJEMÝOĭDqT} ÝKTERmÝZAĭNqMÝP»IJDEÝSĭPROBLmMEM ÝAĭZAJISTITÝPROÝ
něj další odbornou pomoc.
Poskytování první pomoci (umí, dovede)
ÝÝPOSKYTNOUTÝPRVNqÝPOMOCÝVĭROZSAHUÝPRÐ»EZOVmÝKOMPETENCEÝ
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Analyzování účinnosti výchovy (umí, dovede)
ÝÝUPLAT¨OVATÝVHODNOUÝVÖCHOVNOUÝMETODUÝPROÝNAPLN}NqÝVÖCHOVNmHOÝCqLEÝNEBOÝ
pro určité dítě, popř. skupinu dětí a mládeže).
Vedení jednodenní akce a pravidelné schůzky (umí, dovede)
ÝÝPOUÉqTÝSPRfVNÖÝPRVOTNqÝ{jETNqÝDOKLAD
ÝÝV YPSATÝP»qJMOVÖÝPOKLADNqÝDOKLAD
ÝÝSESTAVOVATÝREALISTICKÖÝROZPOjETÝAKCEÝVĭSOULADUÝSĭVYTjENÖMIÝCqLIÝAKCE
ÝÝDODRÉOVATÝZfSADYÝOCHRANYÝOSOBNqCHÝ{DAJÐ
ÝÝEVIDOVATÝDÐLEÉITmÝINFORMACEÝOĭSV}»ENÖCHÝD}TECHÝAĭMLfDEÉI Ý
ÝÝP»IÝKOMUNIKACIÝSĭRODIjIÝP»EDATÝVÁECHNYÝPOT»EBNmÝINFORMACEÝAĭDBfTÝNAĭDOBROUÝ
pověst organizace.
Aplikace právního rámce činnosti (umí, dovede)
ÝÝIDENTIĒKOVATÝB}ÉNmÝSITUACEÝZĭPRfVNqHOÝHLEDISKAÝAĭAPLIKOVATÝZfSADYÝPLATNmÝPRfVní úpravy bezprostředně související s danou situací,
ÝÝPROSAZOVATÝOPRfVN}NmÝZfJMYÝSV}»ENÖCHÝOSOBÝVĭSOULADUSĭ{PRAVOUÝPRfVÝAĭPOVINností jednotlivců a organizace.
Motivace a rozvoj (umí, dovede)
ÝÝSESTAVITÝPLfNÝVLASTNqHOÝROZVOJEÝNAĭN}KOLIKÝLETÝDOP»EDU
ÝÝDEĒNOVATÝMOTIVACIÝKĭVLASTNqMUÝSEBEROZVOJI
ÝÝPOPSATÝSVmÝVLASTNOSTI ÝDqKYÝKTERÖMÝMÐÉEÝBÖTÝINSPIRACqÝAĭVZOREM
ÝÝODHALITÝMOTIVACIÝKĭROZVOJIÝDRUHmHOÝjLOV}KA
ÝÝPOMOCIÝP»IPRAVITÝROZVOJOVÖÝPLfNÝPROÝDRUHmHOÝjLOV}KA
ÝÝNASTARTOVATÝREALIZACIÝROZVOJOVmHOÝPLfNU
ÝÝEVALUOVATÝPOSTUPÝROZVOJEÝAĭMOTIVOVATÝKĭJEHOÝPOKRAjOVfNq
Odborné znalosti
ÝÝETICKfÝVÖCHOVA Ý
ÝÝV ÖCHOVAÝKĭAKTIVNqMUÝOBjANSTVq Ý
ÝÝMOTIVACE ÝPOCHVALY ÝTRESTY
ÝÝV ÖCHOVAÝPROTIÝÁIKAN} Ý
ÝÝPOJEMÝÁIKANY ÝPROJEVYÝÁIKANYÝUĭJEDNOTLIVCÐÝAĭUĭSOCIfLNqÝSKUPINY ÝZfSADYÝPOMOCI Ý
ÝÝPEDAGOGICKmÝPROJEKTOVfNqÝAĭVÖVOJÝKURIKULA Ý
ÝÝPEDAGOGICKmÝCqLE ÝMETODY ÝZfSADYÝNEFORMfLNqHOÝVZD}LfVfNq
ÝÝÁKOLNqÝAĭPEDAGOGICKfÝPSYCHOLOGIE Ý
ÝÝPSYCHOLOGIEÝD}TqÝAĭMLfDEÉE ÝPSYCHOLOGIEÝOSOBNOSTI ÝV}KOVmÝZVLfÁTNOSTI
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ÝÝBEZPEjNOSTNqÝPRAVIDLAÝP»IÝPRfCIÝSĭD}TMIÝAĭMLfDEÉqÝ"/:0ÝAĭ0/
ÝÝBEZPEjNOSTIÝP»IÝB}ÉNÖCHÝjINNOSTECHÝVĭMqSTNOSTI ÝVĭP»qROD} ÝSĭNfSTROJI ÝP»IÝP»ESUnech, při koupání za zvláštních okolností (bouřka, povodeň atd.),
ÝÝZfSADYÝPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCI ÝOÁET»OVfNqÝPORAN}Nq ÝB}ÉNfÝONEMOCN}Nq Ý
ÝÝPRfVNqÝASPEKTYÝjINNOSTI Ý
ÝÝPRfVNqÝSUBJEKTIVITAÝAĭZPÐSOBILOSTÝPRfVNICKmÝOSOBYÝORGANIZAjNqÝSTRUKTURAÝÝ
orgány), fyzické osoby (nezletilý), zejména v souvislosti s odpovědností za škodu (na majetku, na zdraví), pojištění, trestně právní odpovědnost (včetně mládeže), právní ochrana dětí a mládeže (např. Listina základních práv a svobod,
Úmluva o právech dítěte, orgány), ochrana osobních údajů.
Měkké kompetence
Kompetence k ovlivňování ostatních – úroveň 3
ÝÝCqLEN}ÝKALKULUJEÝDOPADÝSVmHOÝJEDNfNqÝAĭSLOV ÝP»IZPÐSOBUJEÝPREZENTACIÝNEBOÝ
diskusi zájmům a potřebám posluchačů,
ÝÝP»EDVqDfÝ{jINEKÝJEDNfNq ÝPREZENTACEÝAĭVYSTUPOVfNq
ÝÝKVÐLIÝSPECIĒCKmMUÝVLIVUÝVYUÉqVfÝNEOBVYKLÖCHÝAKCq ÝAKTIVIT
ÝÝVELMIÝDOB»EÝPREZENTUJEÝVĭRODNmMÝJAZYCEÝSĭMINIMEMÝNEDOSTATKÐÝVEĭVERBfLNqMÝ
a neverbálním projevu,
ÝÝZVLfDfÝPREZENTACIÝAĭJEDNfNqÝSĭCIZqMIÝLIDMIÝNEBOÝV}TÁqÝSKUPINOU
Kompetence k aktivnímu přístupu – úroveň 4
ÝÝJEÝjINORODÖ ÝINTENZIVN}ÝSEÝZAJqMfÝOĭD}NqÝKOLEMÝSEBE ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝ»EÁENq Ý
nové aktivity, postupy a možnosti,
ÝÝJEÝROZHODNÖÝAĭAKTIVNqÝVĭSITUACqCH ÝKDYÝSIÝOSTATNqÝNEVqÝRADY
ÝÝANGAÉUJEÝSEÝNADÝRfMECÝB}ÉNÖCHÝPOVINNOSTq
ÝÝP»EDVqDfÝP»EKfÉKYÝAĭjINqÝPREVENTIVNqÝOPAT»ENq
ÝÝV YHLEDfVfÝMOÉNOSTIÝAĭP»qLEÉITOSTI ÝRfDÝZKOUÁqÝAĭUjqÝSEÝNOVmÝV}CI
Kompetence k celoživotnímu učení – úroveň 5
ÝÝAKTIVN}ÝPRACUJEÝNAĭPROHLUBOVfNqÝSVmÝODBORNOSTIÝAĭPROFESIONALITY ÝP»EDVqDfÝ
a může i ovlivňovat vývoj ve svém oboru,
ÝÝDOKfÉEÝROZPOZNATÝAĭDEĒNOVATÝVZD}LfVACqÝPOT»EBYÝSVmHOÝOKOLq
ÝÝPODPORUJEÝOSOBNqÝROZVOJÝDRUHÖCH
ÝÝSDqLqÝZNALOSTIÝAĭZAJIÁÆUJE ÝABYÝZNALOSTIÝBYLYÝSDqLENYÝKNOWLEDGEÝMANAGEMENT 
Kompetence k uspokojování klientských potřeb – úroveň 4
ÝÝJEÝEMPATICKÖ ÝP»EDVqDfÝPOT»EBYÝAĭOjEKfVfNqÝZfKAZNqKA
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ÝÝJEDNfÝAĭKOMUNIKUJEÝPROFESIONfLN}
ÝÝUSILUJEÝOĭSPOKOJENOST ÝDÐV}RUÝAĭDLOUHODOBÖÝPROSP}CHÝZfKAZNqKÐ
ÝÝDOKfÉEÝ{jINN}ÝVYJEDNfVAT Ý
ÝÝZVLfDfÝKONēIKTNqÝSITUACE
ÝÝP»IJqMfÝOSOBNqÝZODPOV}DNOST
Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Z MKP doporučujeme vypustit odborné dovednosti:
ÝÝPRfCEÝSĭD}TMIÝAĭMLfDEÉqÝSEÝSPECIfLNqMIÝVZD}LfVACqMIÝPOT»EBAMI
ÝÝPREVENCEÝSOCIfLN} PATOLOGICKÖCHÝJEVÐ
ÝÝPROVfD}NqÝMULTIKULTURNqÝVÖCHOVY ÝVÖCHOVYÝKEĭZDRAVqÝAĭVÖCHOVYÝPROTIÝÁIKAN}
ÝÝKRIZOVfÝINTERVENCEÝAĭPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCI
Není nezbytné, aby tyto dovednosti měl vedoucí dětí a mládeže – nad 18 let –
není samostatným vedoucím.
Ze stejných důvodů doporučujeme vypustit odborné znalosti
ÝÝV ÖCHOVUÝKĭAKTIVNqMUÝOBjANSTVq
ÝÝV ÖCHOVUÝPROTIÝÁIKAN} ÝPOJEMÝÁIKANY ÝPROJEVYÝÁIKANYÝUĭJEDNOTLIVCÐÝAĭSOCIfLNqÝSKUpiny,
ÝÝZfSADYÝPRVNqÝPOMOCI ÝOÁET»OVfNqÝPORAN}Nq ÝB}ÉNfÝONEMOCN}Nq
Kompetence k ovlivňování ostatních je zvolena, protože úzce souvisí s tématem
motivace, motivace k seberozvoji – což je jedním z hlavních kamenů vzdělávacího programu.
Kompetence k aktivnímu přístupu je zvolena, protože úzce souvisí s tématem plánování osobní rozvoje, která bez proaktivity, a vlastního aktivního zapojení do procesu sebevzdělávání nejde realizovat.
Kompetence k celoživotnímu učení je zvolena, protože úzce souvisí s tématem
plánování osobního rozvoje jako nikdy nekončícího procesu.
Kompetence k uspokojování klientských potřeb je zvolena, protože úzce souvisí
s oblastí rozvoje druhých, kterou by se účastník kurzu měl intenzivně zabývat.
Vzdělávací program Rozvíjej sebe i druhé přímo rozvíjí vyznačené oblasti. Je
nemožné zahrnout vše do 60hodinového vzdělávacího programu, proto jsou
vybrány oblasti práce, dovednosti a znalosti, které jsou považovány za důležité
a jiným způsobem nenahraditelné.
V oblasti pracovní činnosti byly doplněny plánování vlastního rozvoje a plánování
rozvoje účastníků svých akcí.
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V oblasti odborných dovedností byla doplněna
Motivace a rozvoj (umí, dovede)
ÝÝSESTAVITÝPLfNÝVLASTNqHOÝROZVOJEÝNAĭN}KOLIKÝLETÝDOP»EDU
ÝÝDEĒNOVATÝMOTIVACIÝKĭVLASTNqMUÝSEBEROZVOJI
ÝÝPOPSATÝSVmÝVLASTNOSTI ÝDqKYÝKTERÖMÝMÐÉEÝBÖTÝINSPIRACqÝAĭVZOREM
ÝÝODHALITÝMOTIVACIÝKĭROZVOJIÝDRUHmHOÝjLOV}KA
ÝÝPOMOCIÝP»IPRAVITÝROZVOJOVÖÝPLfNÝPROÝDRUHmHOÝjLOV}KA
ÝÝNASTARTOVATÝREALIZACIÝROZVOJOVmHOÝPLfNU
ÝÝEVALUOVATÝPOSTUPÝROZVOJEÝAĭMOTIVOVATÝKĭJEHOÝPOKRAjOVfNq
U pracovníka s mládeží je považována oblast vlastního rozvoje a orientace v rozvoji druhých za klíčovou. Hnacím motorem rozvoje každé organizace je rozvoj jejích
členů. Pakliže členové organizace pouze nasedají do rozjetého vlaku činností
organizace a sami jej netáhnou – organizace se brzy přestane posouvat dopředu.
K vlastnímu rozvoji motivovaný člen organizace má osobní zájem vymýšlet nové
věci, přicházet s novými možnostmi a realizovat nové akce. Je klíčovým zájmem
každé organizace motivovat své členy k osobnímu rozvoji. A je klíčovou kompetencí vedoucího tuto kompetenci u svých svěřenců rozvíjet.
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Pracovník pracující v organizaci poskytující výchovně
vzdělávací aktivity pro děti a mládež – oblast první
pomoci a prevence (průřezová kompetence)
Charakteristika
Kompetence je součástí zdravotního vzdělání (znalostí a dovedností) všech pracovníků přejímajících zodpovědnost za osoby jim svěřené. Nositel této kompetence je pracovník, který sám provádí první pomoc v případě ohrožení zdraví a života
a zajišťuje prevenci ve zdravotní oblasti při práci s osobami jemu svěřenými.
Pracovní činnosti
ÝÝPOSKYTUJEÝPRVNqÝPOMOC Ý
ÝÝKOMUNIKUJEÝSĭINTEGROVANÖMÝZfCHRANNÖMÝSYSTmMEMÝAĭZDRAVOTNICKÖMIÝPRACOVNqKY
ÝÝHODNOTqÝZDRAVOTNqÝRIZIKAÝAĭP»EDCHfZqÝSITUACqMÝOHROÉUJqCqMÝZDRAVqÝ
Odborné dovednosti
Postupy v poskytování první pomoci (umí, dovede)
ÝÝPROVmSTÝZHODNOCENqÝSITUACEÝSĭOHLEDEMÝNAĭNEBEZPEjqÝAĭMECHANISMUSÝ{RAZU
ÝÝPROVmSTÝPRVOTNqÝVYÁET»ENqÝSĭDÐRAZEMÝNAĭKONTROLUÝDÖCHfNq
ÝÝPROVmSTÝDRUHOTNmÝVYÁET»ENqÝSĭDÐRAZEMÝNAĭSLEDOVfNqÝSTAVU
ÝÝP»EDfVATÝINFORMACEÝZfCHRANNmMUÝSYSTmMUÝAĭZAJISTITÝP»qSTUPÝODBORNmÝPOMOCI
ÝÝURjITÝPRIORITYÝVĭPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCIÝÝPOSTUPÝJAKOÝCELEKÝSĭDÐRAZEMÝNAĭDOSTUPnost první pomoci a rozhodnutí o volání další pomoci,
ÝÝORIENTOVATÝSEÝAĭVYHODNOTITÝSITUACIÝVĭPROSTORUÝZfSAHU
Život zachraňující úkony, prvotní vyšetření (umí, dovede)
ÝÝZHODNOTITÝSTAVÝV}DOMq
ÝÝUVOLNITÝDÖCHACqÝCESTYÝZfKLONEM ÝP»qPADN}ÝALTERNATIVNqÝTECHNIKOU
ÝÝZKONTROLOVATÝDÖCHfNqÝHMATEM ÝPOHLEDEM ÝPOSLECHEM
ÝÝODLIÁITÝLAPAVmÝDECHYÝODĭNORMfLNqHOÝDÖCHfNq
ÝÝZASTAVITÝKRVfCENqÝTLAKEMÝVĭRfN}
ÝÝP»ILOÉITÝTLAKOVÖÝOBVAZ
ÝÝVjASÝOPLfCHNOUTÝPLOCHYÝPOSTIÉENmÝPOPfLENqM ÝOPA»ENqM ÝPOLEPTfNqM
ÝÝUVOLNITÝDÖCHACqÝCESTYÝVYPUZOVACqMÝMANmVREM
ÝÝPROVfD}TÝZfKLADNqÝT}LESNmÝVYÁET»ENqÝAĭSLEDOVATÝSTAVÝAĭPOKLfDATÝOBECNmÝIĭCqLENmÝ
dotazy při ohrožení zdraví.
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Resuscitace (umí, dovede)
ÝÝZAHfJITÝRESUSCITACIÝDOĭÝVTE»INÝPOĭSPAT»ENqÝBEZV}DOMmHOÝDOĭÝVTE»IN ÝVjETně volání tísňové linky),
ÝÝPROVfD}TÝSTLAjOVfNqÝHRUDNqKUÝSĭDOSTATEjNOUÝFREKVENCqÝAĭSILOUÝSTLAjENq
ÝÝPROVfD}TÝDÖCHfNqÝZĭ{STÝDOĭ{STÝSĭDOSTATEjNÖMÝZfKLONEMÝAĭOMEZENÖMÝOBJEMEM
ÝÝRESUSCITOVATÝPLYNULEÝAĭNEP»ERUÁOVAN}
ÝÝPOUÉqVATÝDÖCHACqÝMASKY
Podezření na poranění páteře (umí, dovede)
ÝÝV YHODNOTITÝMECHANISMUSÝ{RAZUÝVEDOUCqÝKĭPORAN}NqÝPfTE»E
ÝÝĒXOVATÝHLAVUÝAĭZAJISTITÝOCHRANUÝKRjNqÝPfTE»E
ÝÝSNqMATÝP»ILBYÝVEĭDVOUÝZACHRfNCqCH
ÝÝAPLIKOVATÝPRAVIDLAÝPOHYBUÝSĭPACIENTEMÝSĭPODEZ»ENqMÝNAĭPORAN}NqÝKRjNqÝPfTE»E
ÝÝMANIPULOVATÝSĭPACIENTEMÝSĭPORAN}NqMÝPfTE»EÝVĭRÐZN}ÝPOjETNÖCHÝSKUPINfCH
Krvácení (umí, dovede)
ÝZHODNOTITÝZfVAÉNOSTÝKRVfCENq
ÝMANIPULOVATÝSĭPACIENTEMÝSĭPODEZ»ENqMÝNAĭVNIT»NqÝKRVfCENq
ÝÝOÁET»ENqÝDROBNÖCHÝPOVRCHOVÖCHÝZRAN}Nq
ÝÝOÁET»ENqÝKRVfCENqÝZĭUÁq ÝNOSU
Změna vědomí (umí, dovede)
ÝÝOÁET»ENqÝPACIENTAÝVĭBEZV}DOMq
ÝÝZJISTIT ÝZDAÝPACIENTÝREAGUJEÝNAĭBOLESTIVÖÝPODN}T
ÝÝPOSKYTNOUTÝPRVNqÝPOMOCÝP»IÝMOZKOVmÝMRTVICI
Popáleniny a omrzliny (umí, dovede)
ÝÝOÁET»ITÝPACIENTAÝSĭPOPfLENINAMI
ÝÝZHODNOTIT ÝZDAÝJEÝPOT»EBAÝLmKA»
ÝÝOÁET»ITÝPACIENTAÝSĭOMRZLINAMI
ÝÝPOSKYTNOUTÝPOMOCÝP»IÝPODCHLAZENq
Civilizační onemocnění (umí, dovede)
ÝÝOÁET»ITÝPACIENTAÝSĭK»EjEMI
ÝÝOÁET»ITÝPACIENTAÝSĭMOZKOVOUÝMRTVICq
ÝÝOÁET»ITÝPACIENTAÝSĭINFARKTEM
ÝÝOÁET»ITÝPACIENTAÝSĭCUKROVKOU
Odborné znalosti
ÝÝZfSADYÝPOSKYTOVfNqÝPRVNqÝPOMOCI ÝOÁET»OVfNqÝPORAN}Nq
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ÝÝZfVAÉNfÝAĭB}ÉNfÝONEMOCN}Nq
ÝÝPREVENCEÝONEMOCN}NqÝAĭ{RAZÐ
ÝÝZAJIÁT}NqÝPSYCHICKmHOÝBEZPEjq
Rozsáhlejší deﬁnice znalostí
„zná, rozezná, pozná, dokáže určit“
ÝÝPRAVIDLAÝPROÝZHODNOCENqÝSITUACEÝSĭDÐRAZEMÝNAĭBEZPEjNOST
ÝÝPRAVIDLAÝVOLfNqÝTqS¨OVmÝLINKY
ÝÝP»qjINYÝNUTNOSTIÝMANIPULACEÝSĭPACIENTEMÝSĭPODEZ»ENqMÝNAĭPORAN}NqÝPfTE»E
ÝÝPORUCHYÝV}DOMq ÝCHARAKTERÝPORUCHYÝAĭJEJqÝHLOUBKU
ÝÝPORUCHYÝDÖCHfNqÝODLIÁENqÝNORMfLNqHOÝDÖCHfNqÝODĭLAPAVÖCHÝAGONfLNqCH ÝDECHÐ
ÝÝNE{PLNÖÝAĭ{PLNÖÝUZfV}RÝDÖCHACqCHÝCEST
ÝÝOBNOVENqÝNORMfLNqHOÝDÖCHfNqÝB}HEMÝRESUSCITACE
ÝÝZfSTAVAÝKREVNqHOÝOB}HUÝÝNUTNOSTÝZAHfJENqÝRESUSCITACE
ÝÝMECHANISMUSÝ{RAZUÝVEDOUCqÝKĭMOÉNmMUÝPORAN}Nq
ÝÝPORAN}NqÝPfTE»EÝAĭMqCHY
ÝÝVNIT»NqÝKRVfCENqÝOHROÉUJqCqÝÉIVOT
ÝÝPORAN}NqÝMOZKU
ÝÝP»qZNAKYÝPORAN}NqÝPfTE»EÝAĭMqCHY ÝMOZKU
ÝÝVDECHNUTqÝCIZqHOÝT}LESA
ÝÝP»qZNAKYÝÉIVOTÝOHROÉUJqCqÝALERGICKmÝREAKCE
ÝÝSRDEjNqÝP»qjINYÝBOLESTIÝNAĭHRUDI
ÝÝÉIVOTÝOHROÉUJqCqÝPORUCHYÝDÖCHfNq
ÝÝÉIVOTÝOHROÉUJqCqÝBOLESTIÝB»ICHA
ÝÝCmVNqÝMOZKOVmÝP»qHODYÝMRTVICE
ÝÝDEHYDRATACE
ÝÝMOÉNmÝP»qjINYÝK»Ejq ÝMDLOBY ÝPORUCHÝV}DOMq ÝZM}NYÝCHOVfNq Ý
„je seznámen s, má povědomí o“
ÝÝZfKLADNqCHÝONEMOCN}NqCHÝAĭNEZfVAÉNÖCHÝ{RAZOVÖCHÝSTAVECH
ÝÝjINNOSTIÝZDRAVOTNqKAÝNAĭTfBO»EÝPROÝD}TIÝAĭMLfDEÉ
ÝÝNfHLÖCHÝSTAVECHÝUĭD}TqÝAĭMLfDEÉE
ÝÝOĭZfKLADNqCHÝLmjIVECH
Měkké kompetence
Kompetence ke kooperaci (spolupráci) – úroveň 3
ÝÝAKTIVN}ÝPÐSOBqÝNAĭATMOSFmRUÝAĭPOT»EBYÝSKUPINY
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ÝÝV ÖZNAMN}ÝP»ISPqVfÝKĭDOSAHOVfNqÝSKUPINOVÖCHÝCqLÐ Ý
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»EBqRATÝZODPOV}DNOSTÝZAĭVÖSLEDKYÝSKUPINOVmÝjINNOSTI
ÝÝSDqLq ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝAĭNABqZqÝRELEVANTNqÝINFORMACE
Kompetence k samostatnosti – úroveň 3
ÝÝSAMOSTATN}ÝAĭSPOLEHLIV}ÝPLNqÝVÁECHNYÝZADANmÝ{KOLY ÝPOMOCÝJINÖCHÝVYHLEDfVfÝ
v případě potřeby,
ÝÝJEÝSCHOPENÝVYJAD»OVATÝSVmÝNfZORYÝODLIÁNmÝODĭNfZORUÝSKUPINY ÝIĭZAĭCENUÝMOÉNÖCHÝ
konﬂiktů.
Kompetence k řešení problémů – úroveň 3
ÝÝP»ISTUPUJEÝKĭ»EÁENqÝPROBLmMUÝAKTIVN}ÝAĭSAMOSTATN}
ÝÝDOKfÉEÝNAJqTÝAĭDEĒNOVATÝPODSTATUÝIĭUĭSLOÉIT}JÁqCHÝPROBLmMÐ
ÝÝDOKfÉEÝPROBLmMÝSTRUKTUROVATÝAĭSYSTEMATICKYÝ»EÁITÝAĭDOĭBUDOUCNAÝJIMÝP»EDCHfZET
ÝÝDOKfÉEÝDEĒNOVATÝP»qjINYÝAĭNfSLEDKYÝPROBLmMU
ÝÝDOKfÉEÝPOSOUDIT ÝKDYÝSIÝPROBLmMÝÉfDfÝINDIVIDUfLNqÝP»qSTUPÝAĭKDYÝTÖMOVOUÝSPOlupráci.
Kompetence ke zvládání zátěže – úroveň 3
ÝÝVĭZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝREAGUJEÝVYROVNAN} ÝPODfVfÝP»IM}»ENÖÝVÖKONÝIĭP»IÝDLOUhodobé zátěži,
ÝÝV YSKYTNOU LIÝSEÝP»EKfÉKY ÝANALYZUJEÝSITUACI ÝHLEDfÝAĭVOLqÝ»EÁENqÝAĭP»EKfÉKYÝP»Ekonává,
ÝÝZM}NYÝAKCEPTUJEÝAĭP»IZPÐSOBUJEÝSEÝJIM
ÝÝJEÝOSTRAÉITÖÝIĭP»IÝRUTINNqCHÝ{KOLECHÝVYÉADUJqCqCHÝNEUSTfLOUÝPOZORNOST
ÝÝANIÝVĭNfROjNÖCHÝSITUACqCHÝNEZTRfCqÝKONTROLUÝNADÝSVÖMIÝEMOCEMI
ÝÝJEÝSCHOPENÝPOÉfDATÝOĭPOMOC
Vysvětlení navržených změn a doplnění měkkých kompetencí
Z minimálního kompetenčního proﬁlu byla vypuštěna odborná dovednost „umí
používat dýchací masku“. Důvodem bylo zaměření vzdělávacího programu
na poskytnutí improvizované první pomoci s minimálním zdravotnickým materiálem. Dýchací maska většinou nepatří do lékárničky vedoucího dětí a mládeže na běžných akcích.
Dále byla přidána znalost „má povědomí o základních léčivech“. Základní povědomí o běžně dostupných léčivech a o základních pravidlech užívání (např. že
bez schválení rodičů nebo lékaře nelze dítěti podat lék) je podle lektorského
týmu nutné.
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Návrh minimálního kompetenčního proﬁlu byl rozšířen o měkké kompetence,
na jejichž rozvoj jsme se zaměřili v průběhu vzdělávacího programu. Na výběru
se podíleli lektoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vedením podobně zaměřených vzdělávacích programů. Byly vybrány měkké kompetence, které jsou nutné
pro bezpečné vedení dětského kolektivu, a lektoři byli schopni zaručit, že v rámci vzdělávacího programu budou tyto kompetence také rozvíjeny. Zdůvodnění
výběru měkkých kompetencí je uvedeno níže.
Kompetence ke kooperaci (spolupráci)
ÝÝAKTIVN}ÝPÐSOBqÝNAĭATMOSFmRUÝAĭPOT»EBYÝSKUPINYÝÝVEDOUCq ÝMUSqÝBÖTÝSCHOPENÝ
ovlivnit skupinu z pohledu prevence při různých činnostech s přihlédnutím
na potřeby skupiny. Zároveň je nutné, pokud ve skupině dojde ke zranění, opět
zareagovat správně na atmosféru ve skupině a na změněné potřeby,
ÝÝV ÖZNAMN}ÝP»ISPqVfÝKĭDOSAHOVfNqÝSKUPINOVÖCHÝCqLÐÝÝTATOÝKOMPETENCEÝJEÝPOT»Eba pro vedení jakékoliv skupiny, zvláště pak dětí a mládeže. V oblasti první pomoci a prevence je nadřazenost skupinových cílů nad osobními jednou
z nejdůležitějších kompetencí,
ÝÝJEÝ SCHOPENÝ P»EBqRATÝ ZODPOV}DNOSTÝ ZAĭ VÖSLEDKYÝ SKUPINOVmÝ jINNOSTIÝ Ý KAÉDÖÝ
vedoucí přebírá zodpovědnost za činnosti svěřených dětí a mládeže. V oblasti
prevence a první pomoci je pak zodpovědnost za výsledky skupinové činnosti
velice podstatná,
ÝÝSDqLq ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝAĭNABqZqÝRELEVANTNqÝINFORMACEÝÝVĭRfMCIÝPREVENCEÝJEÝ
potřeba dětem a mládeži vysvětlovat a svá tvrzení podkládat relevantními
informacemi.
Kompetence k samostatnosti
ÝÝSAMOSTATN}ÝAĭSPOLEHLIV}ÝPLNqÝVÁECHNYÝZADANmÝ{KOLY ÝPOMOCÝJINÖCHÝVYHLEDfVfÝ
v případě potřeby – v oblasti první pomoci a prevence, musí být vedoucí schopen samostatné a spolehlivé práce. Zároveň musí být schopen odhadnout
svoje možnosti a v případě potřeby vyhledat pomoc,
ÝÝJEÝSCHOPENÝVYJAD»OVATÝSVmÝNfZORYÝODLIÁNmÝODĭNfZORUÝSKUPINY ÝIĭZAĭCENUÝMOÉných konﬂiktů – v rámci bezpečnosti skupiny je potřeba v případě ohrožení
umět jasně vyjádřit i odlišný názor a umět ho prosazovat.
Kompetence k řešení problémů
ÝÝP»ISTUPUJEÝKĭ»EÁENqÝPROBLmMUÝAKTIVN}ÝAĭSAMOSTATN}ÝÝVEDOUCqÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝ
v oblasti první pomoci a prevence musí být schopen aktivně a samostatně
řešit všechny problémy, které mohou nastat,
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ÝÝDOKfÉEÝNAJqTÝAĭDEĒNOVATÝPODSTATUÝIĭUĭSLOÉIT}JÁqCHÝPROBLmMÐÝÝPOKUDÝNASTANOUÝ
složitější problémy v oblasti první pomoci a prevence, je nutné, aby vedoucí byl
schopen deﬁnovat podstatu a správně reagovat,
ÝÝDOKfÉEÝPROBLmMYÝSTRUKTUROVATÝAĭSYSTEMATICKYÝ»EÁITÝAĭDOĭBUDOUCNAÝJIMÝP»EDcházet – navazuje na předcházející kompetenci, je potřeba, aby vedoucí svým
přístupem k problému předcházel jeho opakování,
ÝÝDOKfÉEÝDEĒNOVATÝP»qjINYÝAĭNfSLEDKYÝPROBLmMUÝÝTATOÝKOMPETENCEÝJEÝDÐLEÉITfÝ
pro předcházení problémům i prevenci,
ÝÝDOKfÉEÝPOSOUDIT ÝKDYÝSIÝPROBLmMÝÉfDfÝINDIVIDUfLNqÝP»qSTUPÝAĭKDYÝTÖMOVOUÝSPOlupráci – pokud se skupina dostane do problému, případně je potřeba preventivního chování skupiny, musí vedoucí být schopen odhadnout, kdy lze situaci
zvládnout individuálně a kdy je potřeba týmové spolupráce.
Kompetence ke zvládání zátěže
ÝÝVĭZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝREAGUJEÝVYROVNAN} ÝPODfVfÝP»IM}»ENÖÝVÖKONÝIĭP»IÝDLOUhodobé zátěži – v případě první pomoci a prevence je potřeba, aby vedoucí byl
schopen dlouhodobé zátěže a reagoval bez emocí a vyrovnaně,
ÝÝV YSKYTNOU LIÝSEÝP»EKfÉKY ÝANALYZUJEÝSITUACI ÝHLEDfÝAĭVOLqÝ»EÁENqÝAĭP»EKfÉKYÝP»Ekonává – je potřeba, aby si vedoucí byl schopen poradit v každé situaci a uměl
najít v každé situaci řešení,
ÝÝZM}NYÝAKCEPTUJEÝAĭP»IZPÐSOBUJEÝSEÝJIMÝÝJEÝPOT»EBA ÝABYÝVEDOUCqÝVĭRfMCIÝPRVNqÝ
pomoci a prevence byl schopen reagovat na změny,
ÝÝJEÝOSTRAÉITÖÝIĭP»IÝRUTINNqCHÝ{KOLECHÝVYÉADUJqCqCHÝNEUSTfLOUÝPOZORNOSTÝÝVĭRfMCIÝ
prevence je potřeba, aby vedoucí byl schopen dodržovat prvky prevence, i když
se „u této aktivity nikdy nic nestalo“,
ÝÝANIÝVĭNfROjNÖCHÝSITUACqCHÝNEZTRfCqÝKONTROLUÝNADÝSVÖMIÝEMOCEMIÝÝDOSTANE LIÝ
se skupina do náročné situace, je nutné, aby právě vedoucí byl schopen ovládat
svoje emoce a realisticky řešit situaci,
ÝÝJEÝSCHOPENÝPOÉfDATÝOĭPOMOCÝÝJEÝDÐLEÉITm ÝABYÝVEDOUCqÝBYLÝSCHOPENÝAĭV}D}L ÝJAKÝ
požádat o pomoc (někteří lidé mají problém s tím, jak a jestli požádat o pomoc).
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1. Kompetence k efektivní komunikaci
Tato kompetence představuje schopnost aktivně komunikovat, včetně schopnosti
dobře prezentovat a také schopnosti dobře naslouchat a argumentovat.
Dílčí kompetence: reﬂektovat reakce okolí – schopnost porozumět verbálním
i neverbálním sdělením), překonávat bariéry v komunikaci, přijímat a pracovat
s argumenty jiných osob, srozumitelně sdělovat ostatním, písemné vyjádření,
asertivní jednání – tj. vyjádřit i nesouhlas, sebereﬂexe, přizpůsobit sdělení,
zaujmout posluchače, předvídání reakcí, prezentační dovednosti.
Úrovně kompetence k efektivní komunikaci:
Úroveň 1
ÝÝFORMULOVfNqÝMYÁLENEK ÝZEJMmNAÝVĭPqSEMNmÝPODOB} ÝJEÝPROÝN}JÝOBTqÉNm
ÝÝMqVfÝPROBLmMYÝSĭNASLOUCHfNqM Ý
ÝÝINFORMACEÝP»EDfVfÝOSTATNqMÝPOUZEÝNAĭVYÉfDfNq
ÝÝJEHOÝREAKCEÝNAĭNEjEKANmÝSITUACEÝNELZEÝP»EDVqDAT
Úroveň 2
ÝÝVĭB}ÉNÖCHÝSITUACqCHÝJASN}ÝAĭSROZUMITELN}ÝFORMULUJEÝSVmÝMYÁLENKYÝJAKÝVĭMLUVEné, tak písemné podobě,
ÝÝNASLOUCHfÝOSTATNqMÝBEZÝV}TÁqCHÝZfDRHELÐ
ÝÝSDqLqÝINFORMACE
ÝÝREAGUJEÝP»IM}»EN}ÝNAĭVZNIKLOUÝSITUACI
ÝÝJEHOÝKOMUNIKACEÝNENqÝVÉDYÝP»ESV}DjIVf
Úroveň 3
ÝÝJASN}Ý Aĭ SROZUMITELN}Ý FORMULUJEÝ SVmÝ MYÁLENKYÝ JAKÝ Vĭ MLUVENm Ý TAKÝ PqSEMNmÝ
podobě,
ÝÝNASLOUCHfÝOSTATNqM
ÝÝREAGUJEÝASERTIVN}ÝNAĭVZNIKLOUÝSITUACI
ÝÝDOKfÉEÝSVÖMÝPROJEVEMÝZAUJMOUTÝOSTATNq
ÝÝTOLERUJEÝNfZORYÝOSTATNqCH
Úroveň 4
ÝÝFORMULOVfNqÝMYÁLENEKÝVĭPqSEMNmÝIĭ{STNqÝPODOB}ÝJEÝNAĭVELMIÝDOBRmÝ{ROVNI Ý
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ÝÝAKTIVN}ÝNASLOUCHfÝOSTATNqM
ÝÝZDRAVmÝAĭP»IM}»ENmÝSEBEPROSAZOVfNqÝJEÝPROÝN}JÝP»IROZENm
ÝÝDOKfÉEÝPREZENTOVATÝP»EDÝSKUPINOU Ý
ÝÝDOKfÉEÝKOMUNIKACIÝOTEV»qT
ÝÝV YTVf»qÝTAKOVmÝPROST»EDq ÝABYÝKOMUNIKOVALIÝIĭDRUZq
ÝÝVqTfÝAĭROZVqJqÝNfZORYÝOSTATNqCH
ÝÝDOKfÉEÝVYVOLATÝKONSTRUKTIVNqÝKONēIKT
ÝÝV YÉADUJEÝZP}TNOUÝVAZBUÝ
Úroveň 5
ÝÝFORMULOVfNqÝMYÁLENEKÝVĭPqSEMNmÝIĭ{STNqÝPODOB}ÝJEÝNAĭVÖBORNmÝ{ROVNI Ý
ÝÝPRAKTIKUJEÝAKTIVNqÝNASLOUCHfNqÝBEZÝVÖJIMKYÝZAĭVÁECHÝOKOLNOSTq
ÝÝZDRAVmÝAĭP»IM}»ENmÝSEBEPROSAZOVfNqÝJEÝPROÝN}JÝP»IROZENm
ÝÝDOKfÉEÝPREZENTOVATÝNAĭVELKmMÝFvRUÝAĭSVÖMÝPROJEVEMÝDOKfÉEÝDRUHmÝP»ESV}Dčit,
ÝÝDOKfÉEÝODĭJINÖCHÝZqSKATÝJEJICHÝSKUTEjNmÝNfZORYÝAĭPRACOVATÝSĭNIMI
ÝÝDOKfÉEÝVYUÉqVATÝKONSTRUKTIVNqÝKONēIKTY
ÝÝUMqÝPRACOVATÝSEÝZP}TNOUÝVAZBOU
ÝÝKOMUNIKUJEÝSĭJINÖMIÝKULTURAMI

2. Kompetence ke kooperaci (spolupráci)
Tato kompetence představuje připravenost a schopnost podílet se aktivně
a zodpovědně na skupinové práci. Je opakem nezdravé soutěživosti, stejně tak
jako opakem preference pracovat sám.
Dílčí kompetence: ochota poskytovat své vědomosti, být vstřícný, tolerantní,
respektovat představy a názory druhých, dodržovat dohodnutá pravidla, sledovat skupinový cíl, a podílet se na společných úkolech, řešit problémy ve skupinové komunikaci a spolupráci, ocenit přínos ostatních a poskytovat jim zpětnou
vazbu, vytvářet podporující prostředí, zastávat skupinové role a pozice, přijímat
úkoly a delegovat je.
Úrovně kompetence ke kooperaci:
Úroveň 1
ÝÝJEÝSPqÁEÝPASIVNqÝNEÉÝAKTIVNq
ÝÝMfÝNqZKOUÝIDENTIĒKACIÝSEÝSKUPINOVÖMÝCqLEM ÝD}LfÝJENÝTO ÝCOÝJEÝNEZBYTN}ÝNUTNm
ÝÝINFORMACEÝPOSKYTUJEÝJENÝNAĭVYÉfDfNq
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Úroveň 2
ÝÝJEÝSPqÁEÝAKTIVNqÝNEÉÝPASIVNq
ÝÝJEÝSOUjfSTqÝSKUPINY ÝP»IZPÐSOBUJEÝSEÝPOÉADOVANmMUÝCHOVfNq Ý
ÝÝRESPEKTUJEÝSKUPINOVmÝCqLE
ÝÝINFORMACEÝSDqLq ÝAVÁAKÝSfMÝJEÝAKTIVN}ÝNENABqZqÝ
Úroveň 3
ÝÝAKTIVN}ÝSPOLUPRACUJE
ÝÝDOĭjINNOSTqÝSKUPINYÝSEÝOCHOTN}ÝZAPOJUJEÝAĭSEHRfVfÝVĭNqÝPOZITIVNqÝROLI
ÝÝSM}»UJEÝSVmÝAKTIVITYÝKEĭSKUPINOVmMUÝCqLI Ý
ÝÝSDqLqÝAĭNABqZqÝINFORMACE
ÝÝRESPEKTUJEÝDRUHmÝAĭVÖSLEDKYÝJEJICHÝ{SILq
Úroveň 4
ÝÝAKTIVN}ÝPÐSOBqÝNAĭATMOSFmRUÝAĭPOT»EBYÝSKUPINY
ÝÝV ÖZNAMN}ÝP»ISPqVfÝKĭDOSAHOVfNqÝSKUPINOVÖCHÝCqLÐ Ý
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»EBqRATÝZODPOV}DNOSTÝZAĭVÖSLEDKYÝSKUPINOVmÝjINNOSTI
ÝÝSDqLq ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝAĭNABqZqÝRELEVANTNqÝINFORMACE
Úroveň 5
ÝÝVEĭSKUPIN}ÝZAUJqMfÝROLIÝNENUCENmHOÝLEADERA ÝMfÝP»IROZENOUÝAUTORITU
ÝÝJEÝSCHOPENÝSPOLUPRfCEÝVĭMEZINfRODNqCH ÝMULTIKULTURNqCHÝTÖMECH

3. Kompetence k podnikavosti
Tato kompetence představuje schopnost aktivně pozorovat své pracovní či podnikatelské prostředí a pomocí nalézání příležitostí a následných nápadů přispívat k jeho přetváření s cílem získat vyšší výkon, ekonomický růst, větší efektivitu,
kvalitu nebo jinak deﬁnovaný úspěch. Základem podnikavosti je vnitřní motivace, tvořivost při produkci nápadů, zvládnutí rizik a připravenost ke změnám.
Dílčí kompetence: vnímat a kriticky hodnotit podnikatelské příležitosti, přicházet s podnikatelskými nápady, realizovat podnikatelské nápady, přijímat riziko,
akceptovat změny, ﬂexibilita, rozhodnost, analyzovat situaci na základě vztahu
vstup – výstup.
Úrovně kompetence k podnikavosti:
Úroveň 1
ÝÝZM}NfMÝSEÝDOKfÉEÝP»IZPÐSOBIT ÝALEÝJENÝDOĭTmÝMqRY ÝKTERfÝMUÝZAJISTqÝÀP»EÉITq¯
ÝÝNAĭZfKLAD}ÝSILNmHOÝPODN}TUÝjIÝJEDNOZNAjNmÝINSTRUKCEÝDOKfÉEÝVYMYSLETÝJEDNODUchá zlepšení,
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ÝÝRIZIKAÝVNqMfÝJAKOÝP»qMmÝOHROÉENq Ý
ÝÝRISKANTNqÝ»EÁENqÝNEVYHLEDfVf
Úroveň 2
ÝÝAKTIVN}ÝZPRACOVfVfÝPODN}TYÝZĭOKOLq
ÝÝJEÝSCHOPNÖÝOPAKOVAN}ÝP»ICHfZETÝSĭNfM}TYÝNAĭZLEPÁENq ÝRESPÝUSNADN}NqÝSVmÝ
pracovní činnosti, zpravidla je však nedokáže samostatně připravit ani realizovat,
ÝÝRIZIKAÝVNqMf ÝALEÝNEVYHODNOCUJEÝJEÝSPRfVN}ÝÝSNADNOÝJEJÝODRADqÝODĭAKCE ÝNEBOÝ
je podcení.
Úroveň 3
ÝÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝP»qLEÉITOSTIÝKEĭZLEPÁENqÝjIÝZM}N} ÝJEÝOBDA»ENÝINTUICqÝPROÝPODnikatelské příležitosti,
ÝÝMfÝDOSTATEKÝODVAHYÝANEBOÝVYTRVALOSTIÝKĭREALIZACIÝjIÝPROSAZENqÝSVÖCHÝNfPADÐ Ý
resp. „zlepšováků“,
ÝÝRIZIKAÝSĭNIMIÝSPOJENfÝSICEÝVNqMf ÝALEÝNEZABÖVfÝSEÝJEJICHÝSYSTEMATICKOUÝPREVENCq
Úroveň 4
ÝÝJEÝP»IPRAVENÝKĭBOJIÝSĭKONKURENCq ÝKTEROUÝVNqMfÝSTEJN}ÝOST»EÝJAKOÝPODNIKATELSKmÝ
příležitosti,
ÝÝNEUSTfLEÝP»IPRAVUJEÝAĭREALIZUJEÝZM}NYÝAĭNOVmÝPROJEKTY ÝKTERmÝPOSILUJqÝPOZICIÝJEHOÝ
či jeho ﬁrmy,
ÝÝRIZIKAÝJEÝSCHOPENÝRYCHLEÝVYHODNOTITÝAĭSNAÉqÝSEÝJEÝELIMINOVAT
Úroveň 5
ÝÝPODNIKATELSKfÝINTUICEÝAĭSTRATEGICKmÝMYÁLENqÝMUÝUMOÉ¨UJqÝP»IPRAVITÝAĭREALIZOVATÝ
nové záměry, které mu vytvářejí výbornou výchozí pozici v konkurenčním prostředí,
ÝÝJEÝSCHOPENÝVYUÉqTÝAĭOCENITÝMYÁLENKYÝAĭNfPADYÝVEĭSVmMÝOKOLq
ÝÝSYSTEMATICKYÝPRACUJEÝSĭRIZIKY ÝKTERfÝJEÝSCHOPENÝVYHODNOTITÝAĭMINIMALIZOVATÝTAK Ý
aby neohrožovala strategické záměry jeho či jeho ﬁrmy.

4. Kompetence k ﬂexibilitě
Tato kompetence představuje operativnost a pružnost v myšlení, chování a přístupech k úkolům a situacím, které jsou před jednotlivce denně stavěny. Je to
schopnost změnit či přizpůsobit své pracovní návyky, chování a efektivně pracovat v nových nebo měnících se situacích.
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Dílčí kompetence: pružné myšlení, přijímat nové myšlenky a přístupy, ochota
změnit styl a metody práce podle aktuálních potřeb, tvůrčí přístup, alternativní
pohled, používat nestandardní metody, inovativní myšlení.
Úrovně kompetence k ﬂexibilitě:
Úroveň 1
ÝÝOBTqÉN}ÝSEÝVYROVNfVfÝSEÝZM}NAMI Ý
ÝÝNAĭP»IJETqÝNOVÖCHÝMYÁLENEKÝAĭPODN}TÐÝPOT»EBUJEÝDOSTATEKÝjASU
ÝÝSTEREOTYPYÝVĭJEHOÝÉIVOT}ÝSEHRfVAJqÝDÐLEÉITOUÝROLI
ÝÝPOT»EBUJEÝP»qKLADYÝAĭVZORY
ÝÝJEÝZfVISLÖÝNAĭSTABILIT}ÝPRACOVNqHOÝPROST»EDqÝAĭPOSTUPECH Ý
ÝÝSCHOPNOSTÝP»ENfÁETÝPOZORNOSTÝMEZIÝ{KOLYÝMfÝSVmÝLIMITY
Úroveň 2
ÝÝAKCEPTUJEÝPOZVOLNm ÝPOSTUPN}ÝDfVKOVANmÝZM}NY
ÝÝNAĭP»IJETqÝNOVÖCHÝMYÁLENEKÝAĭPODN}TÐÝPOT»EBUJEÝjAS
ÝÝJEÝSCHOPENÝPOZVOLN}ÝP»EKONfVATÝSTEREOTYPY
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»ENfÁETÝPOZORNOSTÝMEZIÝMENÁqMÝPOjTEMÝ{KOLÐ ÝJE LIÝTOÝPOÉADOVfNO
ÝÝSTABILITAÝPRACOVNqHOÝPROST»EDqÝAĭPOSTUPÐÝJEÝPROÝN}JÝSTfLEÝDÐLEÉITf
Úroveň 3
ÝÝZM}NYÝPROÝN}JÝNEP»EDSTAVUJqÝSTRESÝAĭAKCEPTUJEÝJEÝBEZÝPROBLmMÐ
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»IJqMATÝNOVmÝMYÁLENKY
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»EKONfVATÝSTEREOTYPY ÝNEBRfNqÝSEÝNOVÖMÝMETODfMÝAĭPOSTUPÐM
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»ENfÁETÝPOZORNOSTÝMEZIÝ{KOLY ÝALEÝSfMÝTAKOVmÝSITUACEÝNEVYHLEdává,
ÝÝP»IZPÐSOBUJEÝSEÝNOVmMUÝPRACOVNqMUÝPROST»EDqÝAĭ{KOLÐM Ý
ÝÝUZNf LIÝTOÝZAĭPOT»EBNm ÝJEÝSCHOPENÝUjITÝSEÝNOVÖMÝV}CEMÝAĭPOSTUPÐM
Úroveň 4
ÝÝZM}NYÝVqTf ÝVIDqÝVĭNICHÝP»qLEÉITOSTI ÝSfMÝJEÝVYHLEDfVf
ÝÝNOVmÝMYÁLENKYÝAĭPODN}TYÝVqTf ÝJEÝOTEV»ENÖÝVÁEMUÝNOVmMU
ÝÝNEBOJqÝSEÝRIZIKAÝNEPOZNANÖCHÝCEST
ÝÝJEÝP»IPRAVENÝAĭOCHOTENÝUjITÝSE ÝMfÝZfJEMÝDfLEÝSEÝROZVqJET ÝOBOHACOVATÝSVmÝZNAlosti a dovednosti,
ÝÝP»ISPqVfÝSVÖMIÝNfM}TYÝAĭVYLEPÁUJEÝSTfVAJqCqÝSTAV
ÝÝJEÝSCHOPENÝREAGOVATÝVĭNEP»EDVqDANÖCHÝSITUACqCHÝAĭIMPROVIZOVAT
Úroveň 5
ÝÝAKTIVN}ÝPROSAZUJEÝZM}NYÝAĭP»EBqRfÝZAĭN}ÝZODPOV}DNOST
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ÝÝJEÝINICIfTOREMÝNOVÖCHÝMYÁLENEK ÝMfÝINOVATIVNqÝAĭKREATIVNqÝMYÁLENq
ÝÝZPOCHYB¨UJEÝSTEREOTYPYÝAĭZAVEDENmÝPOSTUPY
ÝÝVHODN}ÝVOLqÝSTYLYÝAĭMETODYÝPRfCEÝSĭOHLEDEMÝNAĭOSTATNq ÝKONTEXT ÝSITUACI
ÝÝTRVALEÝSEÝROZVqJq ÝOBOHACUJEÝSVmÝZNALOSTIÝAĭDOVEDNOSTI

5. Kompetence k uspokojování klientských potřeb
(děti, mládež, rodiče)
Tato kompetence představuje zájem a úsilí zaměřené na zjišťování a uspokojování klientských potřeb.
Dílčí kompetence: vycházet vstříc zákazníkovi, vcítit se do potřeb a zájmů ostatních – empatie, využívat vyjednávací strategie win-win, budovat a rozvíjet vztahy
se zákazníkem, přizpůsobit se zákazníkovi.
Úrovně kompetence k uspokojování klientských potřeb:
Úroveň 1
ÝÝJEÝPASIVNqÝVÐjIÝZfKAZNqKOVIÝBEZÝNEGATIVNqCHÝPROJEVÐ
ÝÝKOMUNIKUJEÝNEDOSTATEjN}ÝSEÝZfKAZNqKEM
ÝÝV YJAD»OVANmÝEMOCEÝNEJSOUÝVÉDYÝADEKVfTNqÝSITUACI
ÝÝNEUM}LEÝAĭNEDOSTATEjN}ÝPOSUZUJEÝZfKAZNqKOVYÝPOT»EBY
Úroveň 2
ÝÝMfÝSNAHUÝVYHOV}TÝZfKAZNqKOVIÝAĭUSPOKOJITÝJEHOÝZfKLADNqÝPOT»EBY
ÝÝJEÝSCHOPNÖÝVST»qCNmHOÝCHOVfNq
ÝÝMfÝOBAVYÝZĭNOVÖCHÝKONTAKTÐ
ÝÝV YJEDNfVfÝINSTINKTIVN}
ÝÝKOMUNIKUJEÝSEÝZfKAZNqKEMÝAĭZVLfDfÝEMOCE Ý
ÝÝNEÝVÉDYÝAĭVjASÝP»EDVqDfÝAĭROZPOZNfVfÝPOT»EBYÝZfKAZNqKÐ
Úroveň 3
ÝÝDOKfÉEÝZJISTITÝAĭUSPOKOJITÝZfKAZNqKOVYÝPOT»EBY
ÝÝJEHOÝCHOVfNqÝJEÝVST»qCNm ÝJEDNfNqÝP»qJEMNm
ÝÝUV}DOMUJEÝSIÝODPOV}DNOSTÝZAĭZfKAZNqKOVUÝSPOKOJENOST
ÝÝSNAÉqÝSEÝZqSKATÝZP}TNOUÝVAZBU
ÝÝJEÝSCHOPENÝSEÝZfKAZNqKEMÝKOMUNIKOVATÝAĭJqTÝZAĭHRANICEÝFORMfLNqÝKOMUNIKACE
ÝÝSVmÝEMOCEÝZVLfDfÝIĭVEĭVYPJATÖCHÝSITUACqCH
ÝÝZNfÝSVOUÝĒRMUPRODUKTZfKAZNqKY
ÝÝJEÝLOAJfLNq
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Úroveň 4
ÝÝJEÝEMPATICKÖ ÝP»EDVqDfÝPOT»EBYÝAĭOjEKfVfNqÝZfKAZNqKA
ÝÝJEDNfÝAĭKOMUNIKUJEÝPROFESIONfLN}
ÝÝUSILUJEÝOĭSPOKOJENOST ÝDÐV}RUÝAĭDLOUHODOBÖÝPROSP}CHÝZfKAZNqKÐ
ÝÝDOKfÉEÝ{jINN}ÝVYJEDNfVAT Ý
ÝÝZVLfDfÝKONēIKTNqÝSITUACE
ÝÝP»IJqMfÝOSOBNqÝZODPOV}DNOST
Úroveň 5
ÝÝJEÝVZOREMÝVST»qCNmHOÝCHOVfNqÝAĭVYSTUPOVfNqÝVÐjIÝZfKAZNqKÐM
ÝÝSYSTEMATICKYÝBUDUJEÝAĭUDRÉUJEÝVZTAHY ÝMfÝSNAHUÝOĭJEJICHÝNEUSTfLmÝZLEPÁOVfNq
ÝÝZASTfVfÝROLIÝDÐV}RYHODNmHOÝPORADCE
ÝÝUMqÝZfKAZNqKAÝP»ESV}DjITÝAĭOVLIVNIT

6. Kompetence k výkonnosti
Tato kompetence patří k nejdůležitějším pracovním kompetencím a představuje
zájem pracovat dobře nebo podle standardu vynikajícího výkonu.
Dílčí kompetence: podávat požadovaný výkon, stanovovat si cíle a úkoly, připravenost se zlepšovat, optimalizovat pracovní postupy, identiﬁkovat priority, podat
výkon i přes vzniklé problémy a překážky v požadovaném čase, pracovat precizně,
podle technologických postupů, rozhodovat a přijímat vhodná řešení a postupy.
Úrovně kompetence k výkonnosti:
Úroveň 1
ÝÝSNAÉqÝSEÝDOSfHNOUTÝPOÉADOVANmHOÝ{KOLU ÝALEÝPOTÖKfÝSEÝP»IÝTOMÝSĭPROBLmMY
ÝÝSNAÉqÝSEÝPODfVATÝVÖKON ÝAVÁAKÝNEÝVÉDYÝDOSfHNEÝPOÉADOVANmHOÝVÖSLEDKU
ÝÝPROBLEMATICKYÝP»IJqMfÝZP}TNOUÝVAZBU ÝVjETN}ÝHODNOCENqÝVÖKONU
ÝÝV YKONfVfÝZADANmÝ{KOLY ÝNEP»EMÖÁLqÝNADÝJEJICHÝSMYSLEM ÝMUSqÝBÖTÝKONTROLOVfN
ÝÝDOKfÉEÝSLEDOVATÝVÉDYÝPOUZEÝJEDNUÝPRIORITU
Úroveň 2
ÝÝV}TÁINOUÝDOSAHUJEÝSPOLEHLIVmHOÝAĭSTABILNqHOÝVÖKONU ÝVÖJIMEjN}ÝSEÝPOTÖKfÝ
s problémy,
ÝÝORIENTUJEÝSEÝNAĭVÖKONÝIĭNAĭVÖSLEDEKÝP»qNOS ÝROZPOZNfÝPODSTATNmÝKROKYÝVEDOUCqÝ
k jeho dosažení,
ÝÝZÐSTfVf LIÝVÁAKÝBEZÝKONTROLY ÝHROZq ÝÉEÝPOLEVq
ÝÝFORMfLN}ÝP»IJqMfÝZP}TNOUÝVAZBU
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ÝÝJEÝOCHOTENÝSEÝVĭP»qPAD}ÝPOT»EBYÝDfLEÝROZVqJET
ÝÝDOKfÉEÝSLADITÝN}KTERmÝOSOBNqÝAĭTÖMOVmÝNEBOÝĒREMNqÝPRIORITY
Úroveň 3
ÝÝJEHOÝVÖKONÝJEÝSPOLEHLIVÖÝAĭSTABILNq
ÝÝMfÝSCHOPNOSTÝPODATÝJEDNORfZOVÖÝVÖRAZNÖÝVÖKONÝDLEÝPOT»EBÝZADAVATELE
ÝÝORIENTUJEÝSEÝNAĭVÖKONÝIĭNAĭVÖSLEDEKÝP»qNOS ÝROZPOZNfÝAĭUSKUTEjNqÝPODSTATNmÝ
kroky vedoucí k dosažení vlastního i týmového výsledku,
ÝÝNEMUSqÝBÖTÝP»qLIÁÝKONTROLOVfN
ÝÝREAGUJEÝNAĭZP}TNOUÝVAZBUÝAĭDOKfÉEÝSEÝPOUjITÝZĭCHYB
ÝÝDOKfÉEÝSLADITÝOSOBNqÝAĭTÖMOVmÝNEBOÝĒREMNqÝPRIORITY
ÝÝJEÝSCHOPENÝURjITmÝMqRYÝSEBEKONTROLYÝAĭSEBEMOTIVACE ÝVjETN}ÝSEBEZDOKONALOvání.
Úroveň 4
ÝÝJEHOÝVÖKONÝJEÝVYSOCEÝSPOLEHLIVÖÝAĭSTABILNq ÝJEÝP»qKLADEMÝVĭOSOBNqMÝNASAZENq
ÝÝORIENTUJEÝSEÝNAĭVÖKONÝAĭNAĭVÖSLEDEKÝP»qNOS Ý
ÝÝKONSTRUKTIVN}ÝZP}TNOUÝVAZBUÝP»IJqMfÝIĭPOSKYTUJE
ÝÝJEHOÝOSOBNqÝAĭTÖMOVmÝNEBOÝĒREMNqÝCqLEÝJSOUÝVĭSOULADU ÝZVYÁUJEÝEFEKTIVITUÝVÖKONU
ÝÝJEÝSCHOPENÝSEBEKONTROLYÝAĭSEBEMOTIVACE ÝVjETN}ÝSEBEZDOKONALOVfNq
Úroveň 5
ÝÝJEHOÝVÖKONÝAĭVÖSLEDEKÝP»qNOS ÝJEÝNADSTANDARDNq
ÝÝJEHOÝOSOBNqÝAĭTÖMOVmÝNEBOÝĒREMNqÝCqLEÝJSOUÝVĭSOULADU ÝMfÝMANAÉERSKmÝP»EDpoklady pro zvyšování výkonu,
ÝÝKONSTRUKTIVN}ÝZP}TNOUÝVAZBUÝP»IJqMfÝIĭPOSKYTUJE ÝAĭVĭNfVAZNOSTIÝNAĭNIÝNAVRHUJEÝ
řešení,
ÝÝJEÝSCHOPENÝSEBEKONTROLY
ÝÝJEÝMOTIVOVfNÝAĭMOTIVUJEÝOSTATNq ÝVjETN}ÝSEBEZDOKONALOVfNq

7. Kompetence k samostatnosti
Tato kompetence představuje schopnost pracovat soustředěně, vědomě a vytrvale na svém úkolu. Samostatný člověk se snaží co nejvíce zastat bez přispění
ostatních. Zná své silné stránky i své slabiny, nemusí být příliš kontrolován.
Dílčí kompetence: vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně, samostatně
získávat informace a cesty k řešení, posoudit je a realizovat, řídit sebe sama,
vyjádřit se a zastávat vlastní názory, požádat v případě potřeby druhé o radu,
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rozhodovat se na základě vlastní zkušenosti, nepodléhat manipulaci, odhadnout
kapacitu vlastních možností, odpovídat za vlastní rozhodnutí a výsledky práce.
Úrovně kompetence k samostatnosti:
Úroveň 1
ÝÝSAMOSTATN}ÝPLNqÝPOUZEÝJEDNODUCHm ÝP»ESN}ÝDEĒNOVANmÝ{KOLY
ÝÝPOT»EBUJEÝDOHLEDÝAĭKONTROLU ÝJEÝZfVISLÖÝNAĭVEDENq
ÝÝPODLmHfÝSKUPINOVmMUÝMYÁLENq
ÝÝP»IZPÐSOBUJEÝSEÝNfZORUÝOSTATNqCH
Úroveň 2
ÝÝSAMOSTATN}ÝAĭSPOLEHLIV}ÝPLNqÝB}ÉNmÝ{KOLY ÝUĭOSTATNqCHÝ{KOLÐÝNOVÖCH ÝPROBLEmatických apod.) potřebuje dohled nebo podporu,
ÝÝV YHOVUJqÝMUÝINSTRUKCE ÝNfVODY ÝSM}RNICE ÝMANUfLY Ý»fDY ÝP»EDPISY ÝPODLEÝKTErých se orientuje,
ÝÝJEÝSCHOPENÝSEÝROZHODNOUTÝBEZÝOHLEDUÝNAĭSKUPINOVmÝMYÁLENq ÝKDYÉÝSEÝMÐÉEÝOP»qTÝ
o manuál, předpis (jinou vnější autoritu).
Úroveň 3
ÝÝSAMOSTATN}ÝAĭSPOLEHLIV}ÝPLNqÝVÁECHNYÝZADANmÝ{KOLY ÝPOMOCÝJINÖCHÝVYHLEDfVfÝ
v případě potřeby,
ÝÝ»qDqÝSfMÝSEBEÝP»IÝPLN}NqÝRUTINNqCHÝ{KOLÐ ÝUĭNfROjN}JÁqCHÝPOT»EBUJEÝPODPORU
ÝÝN}KDYÝNEODHADNEÝSPRfVN}ÝSVmÝSqLY
ÝÝSAMOSTATN}ÝZqSKfVfÝINFORMACE
ÝÝJEÝSCHOPENÝVYJAD»OVATÝSVmÝNfZORYÝODLIÁNmÝODĭNfZORUÝSKUPINY ÝIĭZAĭCENUÝMOÉNÖCHÝ
konﬂiktů.
Úroveň 4
ÝÝDOKfÉEÝSLOÉITÖÝ{KOLÝP»EVmSTÝNAĭDqLjqÝ{KOLYÝIĭKONKRmTNqÝKROKY
ÝÝP»IÝPLN}NqÝ{KOLÐÝ»qDqÝSfMÝSEBE ÝUMqÝSVmÝSqLYÝODHADNOUTÝAĭROZLOÉIT
ÝÝPLfNUJEÝAĭJEÝSCHOPENÝSEÝKONCENTROVAT
ÝÝR YCHLEÝAĭPRUÉN}ÝSEÝROZHODUJE
ÝÝVĭP»qPAD}ÝPOT»EBYÝNEVfHfÝVYHLEDATÝPOMOC ÝDOKfÉEÝZqSKATÝVEÁKERmÝPOT»EBNmÝ
zdroje (informace apod.),
ÝÝNEBOJqÝSEÝODPOV}DNOSTIÝAĭP»IJqMfÝURjITOUÝMqRUÝOSOBNqHOÝRIZIKA
Úroveň 5
ÝÝDOKfÉEÝCqLÝP»EVmSTÝNAĭKROKYÝ{KOLY ÝPOT»EBNmÝKĭJEHOÝDOSAÉENq
ÝÝP»IÝPLN}NqÝ{KOLÐÝ»qDqÝSfMÝSEBE ÝUMqÝSVmÝSqLYÝODHADNOUTÝAĭROZLOÉIT
ÝÝPLfNUJEÝAĭJEÝSCHOPENÝSEÝDLOUHODOB}ÝKONCENTROVAT
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ÝÝR YCHLEÝAĭPRUÉN}ÝSEÝROZHODUJE
ÝÝVĭP»qPAD}ÝPOT»EBYÝNEVfHfÝVYHLEDATÝPOMOC ÝDOKfÉEÝZqSKATÝVEÁKERmÝPOT»EBNmÝ
zdroje (informace apod.),
ÝÝNEBOJqÝSEÝNmSTÝOSOBNqÝRIZIKO ÝPROTOÉEÝHOÝUMqÝDOB»EÝPOSOUDIT

8. Kompetence k řešení problémů
Tato kompetence představuje schopnost dokázat problém včas rozpoznat i správně pojmenovat, posoudit ho, podívat se na problém z různých úhlů, zvolit správnou cestu, svůj záměr realizovat a dotáhnout jej do konce, následně zhodnotit
výsledek.
Dílčí kompetence: pochopit podstatu problému, odlišit podstatné od nepodstatného, vnímat příčiny a důvody, následky a širší souvislosti problému, systémové
řešení problému, reálné hodnocení problému.
Úrovně kompetence k řešení problémů:
Úroveň 1
ÝÝPOUÁTqÝSEÝDOĭPROBLmMÐ ÝKDYÉÝMfÝJISTOTU ÝÉEÝZNfÝCESTUÝKEĭSPRfVNmMUÝ»EÁENq Ý
ÝÝZPRAVIDLAÝPOT»EBUJEÝPOMOCÝDRUHÖCH
ÝÝPODSTATUÝSNADNOÝIDENTIĒKUJEÝJENÝUĭJEDNODUÁÁqCHÝPROBLmMÐ
ÝÝSYSTEMATICKYÝJEÝSCHOPENÝ»EÁITÝPOUZEÝJEDNODUÁÁqÝPROBLmMY
ÝÝKREATIVNqÝJEÝJENÝZCELAÝVÖJIMEjN}
Úroveň 2
ÝÝSAMOSTATN}Ý»EÁqÝJEDNODUÁÁqÝPROBLmMY
ÝÝ»EÁENqÝKOMPLIKOVAN}JÁqCHÝPROBLmMÐÝBÖVfÝNESYSTEMATICKmÝP»ESTO ÝÉEÝSEÝMUÝDA»qÝ
deﬁnovat podstatu,
ÝÝJEÝPROÝN}JÝOBTqÉENmÝAPLIKOVATÝTEORETICKmÝPOZNATKYÝVĭPRAXI Ý
ÝÝSNAÉqÝSEÝVYUÉqVATÝSVOUÝINTUICIÝAĭKREATIVITU
Úroveň 3
ÝÝP»ISTUPUJEÝKĭ»EÁENqÝPROBLmMUÝAKTIVN}ÝAĭSAMOSTATN}
ÝÝDOKfÉEÝNAJqTÝAĭDEĒNOVATÝPODSTATUÝIĭUĭSLOÉIT}JÁqCHÝPROBLmMÐ
ÝÝDOKfÉEÝPROBLmMÝSTRUKTUROVATÝAĭSYSTEMATICKYÝ»EÁITÝAĭDOĭBUDOUCNAÝJIMÝP»EDCHfZET
ÝÝV}TÁINOUÝUMqÝSKLOUBITÝANALYTICKmÝAĭKREATIVNqÝMYÁLENq
ÝÝVĭP»qPAD}ÝPOT»EBYÝDOKfÉEÝ»EÁITÝPROBLmMÝTÖMOV}
Úroveň 4
ÝÝDOKfÉEÝDEĒNOVATÝP»qjINYÝAĭNfSLEDKYÝPROBLmMU
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ÝÝV YUÉqVfÝJAKÝANALYTICKm ÝTAKÝKREATIVNqÝMYÁLENq
ÝÝDOKfÉEÝPOSOUDIT ÝKDYÝSIÝPROBLmMÝÉfDfÝINDIVIDUfLNqÝP»qSTUPÝAĭKDYÝTÖMOVOUÝSPOlupráci,
ÝÝPODPORUJEÝMOTIVUJqCqÝPROST»EDqÝPROÝ»EÁENqÝPROBLmMÐ
ÝÝUMqÝPRACOVATÝSĭPRIORITAMI
ÝÝJEÝSCHOPENÝPODqLETÝSEÝNAĭTVORB}ÝSTANDARDÐ ÝKTERÖMIÝP»EDCHfZqÝVZNIKUÝPROBLmMÐ
Úroveň 5
ÝÝJAKÝSAMOSTATNm ÝTAKÝTÖMOVmÝ»EÁENqÝPROBLmMÐÝJEÝMUÝZCELAÝVLASTNq ÝJEÝSCHOPENÝ
vést řešitelské týmy,
ÝÝNAĭZfKLAD}ÝSVÖCHÝZKUÁENOSTqÝSEÝSPOLmHfÝNAĭSVOUÝINTUICI ÝVYUÉqVfÝKREATIVNqÝMYÁlení,
ÝÝV YTVf»qÝMOTIVUJqCqÝPROST»EDqÝPROÝ»EÁENqÝPROBLmMÐ
ÝÝJEÝSCHOPENÝVYTVf»ETÝNEBOÝSEÝPODqLETÝNAĭTVORB}ÝSTANDARDÐ ÝKTERÖMIÝP»EDCHfZqÝ
vzniku problémů,
ÝÝDOKfÉEÝP»EKONfVATÝP»EDSUDKYÝAĭSTEREOTYPYÝMYÁLENq

9. Kompetence k plánování a organizování práce
Tato kompetence představuje dovednost systematicky a objektivně plánovat
a organizovat práci svou i ostatních, a to s přihlédnutím k cíli, prioritám, prostředkům, zdrojům a k času.
Dílčí kompetence: vnímat celek, celek rozložit na dílčí části a vidět mezi nimi vazby,
odhadovat zdroje a prostředky k vykonávání práce, stanovovat priority, koordinovat svou práci a práci ostatních, předvídat, postupovat systematicky a objektivně.
Úrovně kompetence k plánování a organizaci práce:
Úroveň 1
ÝÝJEÝSCHOPENÝPLfNOVATÝKONKRmTNqÝjINNOSTIÝAĭAKTIVITY
ÝÝJEHOÝVÖKONÝBÖVfÝjASTOÝNESTABILNq
ÝÝNEROZLIÁUJEÝPRIORITY
ÝÝZAJISTqÝSIÝZfKLADNqÝZDROJEÝAĭMfÝHRUBÖÝjASOVÖÝODHAD
ÝÝSfMÝPLNqÝ{KOLYÝNESYSTEMATICKY ÝPOT»EBUJEÝBÖTÝ»qZEN
ÝÝV YHODNOCUJEÝJENÝAKTUfLNqÝSITUACI
Úroveň 2
ÝÝJEÝSCHOPENÝROZLIÁOVATÝDLOUHODOBmÝAĭKRfTKODOBmÝPLfNY
ÝÝOBVYKLEÝPODfVfÝOjEKfVANÖÝVÖKON
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ÝÝPLfNUJEÝAKTIVITYÝVĭZfVISLOSTIÝNAĭNALmHAVOSTI
ÝÝDOKfÉEÝROZLIÁITÝNALmHAVmÝAĭDÐLEÉITm ÝNEÝVÉDYÝPODLEÝTOHOÝJEDNf
ÝÝVĭP»qPAD}ÝNUTNOSTIÝVYTVf»qÝVARIANTYÝPLfNU ÝNEDOKfÉEÝVÁAKÝOĭNICHÝROZHODOVATÝ
samostatně,
ÝÝDOKfÉEÝORGANIZOVATÝSVOJIÝjINNOSTÝAĭVÖKON
ÝÝUMqÝSKLOUBITÝSVOUÝjINNOSTÝSĭjINNOSTqÝAĭPLfNYÝOSTATNqCH
Úroveň 3
ÝÝPLfNUJEÝKRfTKODOB}ÝIĭDLOUHODOB}ÝVĭSOULADUÝSĭPLfNYÝOKOLq
ÝÝSTABILN}ÝPODfVfÝPOÉADOVANÖÝVÖKON
ÝÝDOKfÉEÝROZLIÁITÝNALmHAVmÝAĭDÐLEÉITm ÝAĭPODLEÝTOHOÝSEÝROZHODUJEÝIĭJEDNf
ÝÝV YTVf»qÝVARIANTYÝPLfNU ÝVEĭSTANDARDNqCHÝSITUACqCHÝSEÝSAMOSTATN}ÝROZHODUJE
ÝÝPLfNUJEÝPOT»EBNmÝZDROJEÝAĭjAS
ÝÝV YHODNOCUJEÝNAPL¨OVfNqÝPLfNÐ Ý
ÝÝSTANDARDN}ÝORGANIZUJEÝjINNOSTÝSVOUÝAĭJEÝSCHOPENÝZORGANIZOVATÝjINNOSTÝDRUHÖCH
Úroveň 4
ÝÝPLfNUJEÝKRfTKODOB}ÝIĭDLOUHODOB}ÝVĭSOULADUÝSĭPLfNYÝAĭPOT»EBAMIÝOKOLq
ÝÝSNAÉqÝSEÝSVÐJÝVÖKONÝNEUSTfLEÝZLEPÁOVAT
ÝÝROZHODUJEÝNAĭZfKLAD}ÝPRIORIT ÝPREFERUJEÝDÐLEÉITmÝP»EDÝNALmHAVÖM
ÝÝV YTVf»qÝVARIANTYÝPLfNUÝTAK ÝABYÝEFEKTIVN}ÝSM}»OVALYÝKEĭSTANOVENmMUÝCqLI
ÝÝPRACUJEÝSĭRIZIKY
ÝÝPLfNUJEÝPOT»EBNmÝZDROJEÝIĭJEJICHÝEFEKTIVNqÝVYUÉITqÝAĭjAS
ÝÝV YHODNOCUJEÝNAPL¨OVfNqÝCqLÐ ÝPLfNÐÝAĭAKTIVITÝKĭNIMÝSM}»UJqCqCH ÝAĭPODLEÝTOHOÝ
jedná,
ÝÝORGANIZUJEÝjINNOSTÝSVOUÝAĭJEÝSCHOPENÝ{jINN}ÝZORGANIZOVATÝjINNOSTÝDRUHÖCH
Úroveň 5
ÝÝV YTVf»qÝVIZE ÝNAVRHUJEÝSTRATEGIEÝAĭEFEKTIVN}ÝPLfNUJE
ÝÝROZVqJqÝPOTENCIfLÝKĭVÖKONNOSTIÝSEBEÝAĭDRUHÖCH
ÝÝSTANOVUJEÝCqLEÝAĭPRIORITY ÝMOTIVUJEÝOKOLqÝKĭJEJICHÝDOSAÉENq
ÝÝP»EDVqDfÝRIZIKA
ÝÝPLfNUJEÝPOT»EBNmÝZDROJE ÝJEJICHÝEFEKTIVNqÝVYUÉITqÝAĭjAS
ÝÝSLEDUJEÝAĭHODNOTqÝNAPL¨OVfNqÝCqLÐ ÝPLfNÐÝAĭAKTIVITÝKĭNIMÝSM}»UJqCqCH ÝAĭPODLEÝTOHOÝ
jedná, deleguje.
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10. Kompetence k celoživotnímu učení
Tato kompetence představuje schopnost a ochotu přijímat nové informace, účastnit se krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích programů.
Dílčí kompetence: uspokojovat přirozenou zvídavost a touhu po poznání, zdokonalovat sám sebe, hledat a nalézat informace, investovat čas a energii do svého
rozvoje, osvojit si nové dovednosti.
Úrovně kompetence k celoživotnímu učení:
Úroveň 1
ÝÝJE LIÝTOÝNEZBYTN}ÝNUTNm ÝJEÝOCHOTENÝSEÝVZD}LfVAT
ÝÝJEHOÝVZD}LfVACqÝPOT»EBYÝJSOUÝ»qZENYÝVN}JÁqMIÝTLAKY
ÝÝJEÝSCHOPENÝSIÝOSVOJITÝNOVmÝDOVEDNOSTI ÝPOKUDÝSOUVISEJqÝSĭJEHOÝSOUjASNÖMIÝDOVEDnostmi a znalostmi,
ÝÝP»IJqMfÝNOVmÝINFORMACE ÝP»ESTOÉEÝN}KDYÝNAUjENmÝOBTqÉN}ÝAPLIKUJEÝDOĭPRAXE
ÝÝSVOUÝ{SP}ÁNOSTÝHODNOTqÝjERNOBqLE ÝNE{SP}CHÝJEJÝSILN}ÝDEMOTIVUJEÝAĭMfÝOBTqÉEÝ
se z něj poučit do budoucna.
Úroveň 2
ÝÝVZD}LfVfÝSEÝP»EVfÉN}ÝNAĭZfKLAD}ÝKRfTKODOBÖCHÝCqLÐ
ÝÝP»IÝVZD}LfVfNqÝPREFERUJEÝTO ÝCOÝJEJÝZAJqMf ÝAĭPODLEÝTOHOÝJEÝSCHOPENÝDOĭSVmHOÝROZvoje investovat energii,
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»IJqMATÝNOVmÝINFORMACE ÝZEJMmNAÝTY ÝOĭKTERÖCHÝVq ÝÉEÝJEÝBRZYÝVY Ý
užije,
ÝÝDOKfÉEÝANALYZOVATÝSVOUÝ{SP}ÁNOST ÝJEÝSCHOPENÝSEÝVĭN}KTERÖCHÝP»qPADECHÝPOUjITÝ
ze svých chyb,
ÝÝNAUjENmÝPOUÉqVfÝVĭPRAXI
ÝÝZNfÝSVmÝSILNmÝAĭSLABmÝSTRfNKY ÝALEÝNEROZVqJqÝJEÝCqLEN}
Úroveň 3
ÝÝJEÝP»IROZEN}ÝZVqDAVÖÝAĭOTEV»ENÖÝNOVÖMÝZKUÁENOSTEMÝIĭZNALOSTEM
ÝÝV YHLEDfVfÝNOVmÝINFORMACEÝAĭAPLIKUJEÝJEÝDOĭPRAXE
ÝÝVq ÝjEHOÝCHCEÝDOSfHNOUT ÝAĭPODLEÝTOHOÝPLfNUJEÝSVmÝBUDOUCqÝVZD}LfVACqÝPOT»EBY
ÝÝAKTIVN}ÝSEÝVZD}LfVf
ÝÝZNfÝSVmÝSILNmÝAĭSLABmÝSTRfNKY
ÝÝSVmÝSILNmÝSTRfNKYÝDfLEÝROZVqJq
ÝÝUMqÝANALYZOVATÝVLASTNqÝNE{SP}CHÝAĭPOUjITÝSEÝZĭCHYB
ÝÝP»IÝOSVOJOVfNqÝNOVÖCHÝDOVEDNOSTqÝJEÝVYTRVALÖ
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Úroveň 4
ÝÝDEĒNUJEÝSVmÝBUDOUCqÝVZD}LfVACqÝPOT»EBY
ÝÝAKTIVN}ÝSEÝCELOÉIVOTN}ÝVZD}LfVfÝAĭZqSKANmÝPOZNATKYÝIĭZĭJINÖCHÝOBORÐ ÝJEÝSCHOpen aplikovat do své praxe,
ÝÝUMqÝSEÝMOTIVOVATÝKEĭVZD}LfVfNq
ÝÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝAĭNfSLEDN}ÝP»IJqMfÝNOVmÝINFORMACEÝAĭDOKfÉEÝJEÝAPLIKOVAT
ÝÝPROÝOSTATNqÝMÐÉEÝBÖTÝZDROJEMÝINFORMACq
ÝÝZNfÝSVmÝSLABINYÝAĭDOKfÉEÝJEÝ{jINN}ÝKOMPENZOVATÝSVÖMIÝSILNÖMIÝSTRfNKAMI Ý
na kterých staví,
ÝÝAUTOMATICKYÝANALYZUJEÝSVmÝ{SP}CHYÝAĭNE{SP}CHYÝAĭVYTVf»qÝSIÝAKjNqÝPLfNÝDALÁqHOÝ
vzdělávání.
Úroveň 5
ÝÝAKTIVN}Ý PRACUJEÝ NAĭ PROHLUBOVfNqÝ SVmÝ ODBORNOSTIÝ Aĭ PROFESIONALITY Ý P»EDVqDfÝ
a může i ovlivňovat vývoj ve svém oboru,
ÝÝDOKfÉEÝROZPOZNATÝAĭDEĒNOVATÝVZD}LfVACqÝPOT»EBYÝSVmHOÝOKOLq
ÝÝPODPORUJEÝOSOBNqÝROZVOJÝDRUHÖCH
ÝÝSDqLqÝZNALOSTIÝAĭZAJIÁÆUJE ÝABYÝZNALOSTIÝBYLYÝSDqLENYÝKNOWLEDGEÝMANAGEMENT 

11. Kompetence k aktivnímu přístupu
Tato kompetence představuje vůli dělat nad rámec pracovních povinností, požadavků a očekávání. Projevem tohoto postoje jsou návrhy zlepšení práce, zvýšení
pracovních výkonů a výsledků, nalezení nebo vytvoření nových příležitostí, vyřešení problémů.
Dílčí kompetence: připravenost k akci, dynamičnost a rozhodnost v jednání,
angažovat se osobně nad rámec běžných povinností, vyvinout úsilí a aktivity důležité k realizaci cíle i přes vzniklé překážky, pozitivně a vstřícně jednat
v konkrétních situacích, aktivně předcházet problémům a minimalizovat kritické situace.
Úrovně kompetence k aktivnímu přístupu:
Úroveň 1
ÝÝPLNqÝjINNOSTIÝAĭ{KOLY ÝPOKUDÝDOSTANEÝJASNmÝZADfNqÝAĭJEÝVEDEN
ÝÝSPOLmHfÝNAĭNfM}TYÝAĭROZHODNUTqÝOSTATNqCH
ÝÝKĭREALIZACIÝAKTIVITYÝSEÝP»IDf ÝJE LIÝKĭTOMUÝVYZVfN
ÝÝNE{SP}CHÝNEBOÝKOMPLIKACEÝJEJÝSNADNOÝODRADq
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Úroveň 2
ÝÝKĭPLN}NqÝOBVYKLÖCHÝAĭJASN}ÝDEĒNOVANÖCHÝ{KOLÐÝP»ISTUPUJEÝAKTIVN} ÝKĭAKTIVNqMUÝ
přístupu je potřeba jej však průběžně motivovat,
ÝÝDOKfÉEÝ»EÁITÝB}ÉNmÝPROBLmMYÝAĭSITUACE ÝP»EKONfVfÝOBVYKLmÝP»EKfÉKY ÝPOKUDÝ
na ně nestačí, vyhledá pomoc ostatních,
ÝÝNE{SP}CHÝAĭKOMPLIKACEÝMOHOUÝJEHOÝAKTIVNqÝP»qSTUPÝOMEZIT
Úroveň 3
ÝÝZAJqMfÝSEÝOĭD}NqÝKOLEM ÝHLEDfÝ»EÁENq ÝNOVmÝAKTIVITY ÝPOSTUPYÝAĭMOÉNOSTI
ÝÝANGAÉUJEÝSEÝNADÝRfMECÝB}ÉNÖCHÝPOVINNOSTq ÝJE LIÝDOSTATEjN}ÝMOTIVOVfN
ÝÝJEÝSCHOPENÝP»EKONfVATÝP»EKfÉKYÝAĭSETRVATÝVĭjINNOSTIÝIĭP»ESÝNE{SP}CHÝAĭKOMplikace,
ÝÝREAGUJEÝNAĭNABqZENmÝMOÉNOSTIÝAĭP»qLEÉITOSTI
Úroveň 4
ÝÝJEÝjINORODÖ ÝINTENZIVN}ÝSEÝZAJqMfÝOĭD}NqÝKOLEMÝSEBE ÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝ»EÁENq Ý
nové aktivity, postupy a možnosti,
ÝÝJEÝROZHODNÖÝAĭAKTIVNqÝVĭSITUACqCH ÝKDYÝSIÝOSTATNqÝNEVqÝRADY
ÝÝANGAÉUJEÝSEÝNADÝRfMECÝB}ÉNÖCHÝPOVINNOSTq
ÝÝP»EDVqDfÝP»EKfÉKYÝAĭjINqÝPREVENTIVNqÝOPAT»ENq
ÝÝV YHLEDfVfÝMOÉNOSTIÝAĭP»qLEÉITOSTI ÝRfDÝZKOUÁqÝAĭUjqÝSEÝNOVmÝV}CI
Úroveň 5
ÝÝJEÝP»IROZEN}ÝAKTIVNq ÝMfÝPOZITIVNqÝP»qSTUPÝKĭÉIVOTUÝIĭKĭPRfCI
ÝÝOVLIV¨UJEÝ D}NqÝ KOLEMÝ SEBE Ý AKTIVN}Ý VYHLEDfVfÝ »EÁENq Ý NOVmÝ AKTIVITY Ý POSTUPYÝ
a možnosti,
ÝÝJEÝP»IPRAVENÝPODSTOUPITÝOSOBNqÝRIZIKO ÝABYÝMOHLÝDOSfHNOUTÝCqLE
ÝÝP»EDVqDfÝSITUACEÝAĭP»IJqMfÝOPAT»ENq
ÝÝHLEDfÝ»EÁENq ÝDqVfÝSEÝDOP»EDU ÝABYÝMOHLÝVYTVf»ETÝP»qLEÉITOSTI
ÝÝZAPOJUJEÝOSTATNqÝDOĭSVÖCHÝPROJEKTÐ

12. Kompetence ke zvládání zátěže
Tato kompetence představuje připravenost a schopnost zvládat stresové zátěže, překážky, neúspěchy a frustrace.
Dílčí kompetence: zvládání vlastních emocí, přizpůsobit se nečekaným situacím,
problémům, lidem, soustředit se v zátěžových situacích, překonávat překážky,
vyrovnat se s neúspěchy.
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Úrovně kompetence ke zvládání zátěže:
Úroveň 1
ÝÝZfT}ÉOVmÝSITUACEÝVÖRAZN}ÝSNIÉUJqÝJEHOÝSCHOPNOSTÝSOUST»ED}Nq ÝPODÝDOHLEDEMÝ
nebo s pomocí je však schopen podat přiměřený výkon
ÝÝZM}NYÝVNqMfÝNEGATIVN} ÝVYROVNfVfÝSEÝSĭNIMIÝPROBLEMATICKY
ÝÝDROBNmÝP»EKfÉKYÝP»EKONfVf ÝV}TÁqÝP»EKfÉKYÝJEJÝODRADqÝ
ÝÝP»qLIÁÝSIÝNEV}»q
ÝÝNE{SP}CHÝNESEÝVELMIÝT}ÉCE ÝPOT»EBUJEÝPOVZBUZENqÝAĭPODPORUÝKĭJEHOÝZVLfDNUTq Ý
k další aktivitě jej přiměje velmi silná motivace nebo okolnosti
ÝÝP»IÝMONOTvNNqCHÝ{KOLECHÝPOĭjASEÝSELHfVf
ÝÝNfSLEDN}ÝJEÝSCHOPENÝSIÝUV}DOMITÝSVOUÝNEADEKVfTNqÝEMOjNqÝREAKCIÝNAĭZfT}ÉOvou situaci
Úroveň 2
ÝÝVĭOBVYKLÖCHÝZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝJEÝSCHOPENÝSEÝSOUST»EDITÝAĭPODATÝP»IM}»ENÖÝ
výkon
ÝÝZVLfDfÝSTRESÝVĭMALÖCHÝDfVKfCHÝIĭOPAKOVANmÝP»EKfÉKY ÝSNAÉqÝSEÝHLEDATÝ»EÁENq Ý
hledá pomoc u druhých a snaží se obtíže překonat
ÝÝVĭP»qZNIVÖCHÝPODMqNKfCHÝSEÝDOKfÉEÝSOUST»EDITÝIĭNAĭRUTINNqÝ{KOLY
ÝÝNE{SP}CHÝNESEÝNELIB} ÝPOT»EBUJEÝPOVZBUZENqÝAĭPODPORUÝKĭJEHOÝZVLfDNUTq
ÝÝZM}NYÝAKCEPTUJE ÝPOKUDÝJIMÝROZUMq ÝSNAÉqÝSEÝJIMÝP»IZPÐSOBIT
ÝÝVĭB}ÉNÖCHÝZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝOVLfDfÝSVmÝEMOCEÝAĭREAGUJEÝP»IM}»EN} ÝP»IÝ
vyšší zátěži ztrácí sebejistotu
Úroveň 3
ÝÝVĭZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝREAGUJEÝVYROVNAN} ÝPODfVfÝP»IM}»ENÖÝVÖKONÝIĭP»IÝDLOUhodobé zátěži
ÝÝNE{SP}CHÝBEREÝJAKOÝSOUjfSTÝÉIVOTAÝAĭUSTOJqÝJEJÝ
ÝÝJEÝSCHOPENÝPOÉfDATÝOĭPOMOC
ÝÝUV}DOMUJEÝSI ÝÉEÝMUÝURjITfÝMqRAÝZfT}ÉEÝPOMfHfÝPODATÝVÖKON
ÝÝV YSKYTNOU LIÝSEÝP»EKfÉKY ÝANALYZUJEÝSITUACI ÝHLEDfÝAĭVOLqÝ»EÁENqÝAĭP»EKfÉKYÝP»Ekonává
ÝÝZM}NYÝAKCEPTUJEÝAĭP»IZPÐSOBUJEÝSEÝJIM
ÝÝJEÝOSTRAÉITÖÝIĭP»IÝRUTINNqCHÝ{KOLECHÝVYÉADUJqCqCHÝNEUSTfLOUÝPOZORNOST
ÝÝANIÝVĭNfROjNÖCHÝSITUACqCHÝNEZTRfCqÝKONTROLUÝNADÝSVÖMIÝEMOCEMI
ÝÝP»IM}»ENmÝSEBEV}DOMqÝMUÝUMOÉ¨UJEÝSEÝVYROVNfVATÝSEÝZfT}Éq
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Úroveň 4
ÝÝPODfVfÝVELMIÝDOBRÖÝVÖKONÝIĭVĭZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCH ÝJEÝVYTRVALÖ
ÝÝNE{SP}CHÝCHfPEÝJAKOÝP»qLEÉITOSTÝUD}LATÝTOÝP»qÁT}ÝLmPE Ý
ÝÝZM}NYÝVNqMfÝJAKOÝSAMOZ»EJMOST ÝVqTfÝJE
ÝÝP»IÝP»EKONfNqÝP»EKfÉEKÝANALYZUJEÝSITUACI ÝHLEDfÝALTERNATIVYÝAĭVOLqÝNEJVHODN}JÁqÝ
řešení,
ÝÝNENECHfÝSEÝODRADIT
ÝÝRUTINNqÝ{KOLYÝDOKfÉEÝVYKONfVATÝPOĭDLOUHOUÝDOBU ÝMfÝSILNOUÝVÐLI Ý
ÝÝOVLfDfÝSVmÝEMOCE ÝOTEV»EN}ÝVYJAD»UJEÝPOCITY
ÝÝVq ÝCOÝZVLfDNE ÝAĭDÐV}»UJEÝSVÖMÝSCHOPNOSTEM
Úroveň 5
ÝÝODVfDqÝVELMIÝDOBRÖÝVÖKONÝIĭVĭEXTRmMN}ÝSLOÉITÖCHÝPODMqNKfCH ÝREALISTICKÖÝP»qstup k zátěžovým situacím, mu umožňuje získat nadhled a odstup,
ÝÝV YVOLfVfÝZM}NYÝZAĭ{jELEMÝEFEKTIVN}JÁqHOÝDOSAÉENqÝVÖSLEDKU
ÝÝZĭNE{SP}CHUÝSEÝPOUjqÝAĭP»IJqMfÝOPAT»ENq
ÝÝP»IÝP»EKONfNqÝP»EKfÉEKÝANALYZUJEÝSITUACI ÝHLEDfÝALTERNATIVYÝAĭVOLqÝNEJVHODN}JÁqÝ
řešení,
ÝÝP»IÝPLN}NqÝRUTINNqCHÝ{KONÐÝSEÝDOKfÉEÝOPROSTITÝODĭVN}JÁqCHÝVLIVÐÝAĭSOUST»EDqÝSEÝ
v danou chvíli pouze na příslušný cíl,
ÝÝVĭZfT}ÉOVÖCHÝSITUACqCHÝJEÝOPOROUÝDRUHÖM
ÝÝJEÝSCHOPENÝIĭVĭSILN}ÝVYPJATÖCHÝSITUACqCHÝKONTROLOVATÝSVmÝPOCITY ÝDOKfÉEÝPRACOVATÝ
s emocemi druhých,
ÝÝMfÝVYSOKOUÝSEBEDÐV}RUÝAĭPOCITÝPLNmÝZDATNOSTI

13. Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Tato kompetence vyjadřuje vyhledat, najít, rozpoznat, vybrat validní nebo důležité informace potřebné v dané situaci. Zahrnuje různé výzkumy, vyhledávání
informací a práci s nimi, nespokojení se s povrchními nebo nedostatečnými
informacemi.
Dílčí kompetence: vyhledávat informace, vyhodnocovat různé zdroje dat a informační kanály, rozeznat a ověřit míru hodnoty informací, vytvářet a uspořádávat
dokumentaci, předávat a zpracovávat informace, pracovat s databázemi informací, využívat moderní informační technologie.
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Úrovně kompetence k objevování a orientaci v informacích:
Úroveň 1
ÝÝINFORMACEÝP»IJqMfÝ{jELOV}
ÝÝDOHLEDfVfNqÝINFORMACqÝJEÝjASTOÝSTEREOTYPNq Ý
ÝÝINFORMACEÝUMqÝT»qDITUSPO»fDATÝDLEÝVELMIÝJEDNODUCHÖCH ÝP»EDEMÝDANÖCHÝPOSTUpů a kritérií,
ÝÝDÐV}RYHODNOSTÝINFORMACqÝPOSUZUJEÝNAĭ{ROVNIÝV}»qMNEV}»qM ÝHODNOTqÝJEÝjERNO-bíle na základě autority a zdroje,
ÝÝINFORMACEÝP»EDfÝDfL ÝVq LIÝKAM
Úroveň 2
ÝÝJE LIÝMOTIVOVfNÝOKOLqM ÝVYHLEDfVfÝDALÁqÝINFORMACE Ý
ÝÝVIDITELNmÝNEJASNOSTIÝOV}»UJE
ÝÝDOB»EÝPRACUJEÝSĭJASN}ÝSTRUKTUROVANOUSTANDARDIZOVANOUÝINFORMACq
ÝÝPROÝVYHLEDfVfNqÝINFORMACqÝAĭjfSTEjN}ÝIĭJEJICHÝZPRACOVfNqÝDOKfÉEÝVYUÉqVATÝTECHnologie,
ÝÝUMqÝROZPOZNATÝPODSTATNmÝINFORMACE ÝT»qDITÝJEÝAĭANALYZOVAT ÝPOKUDÝSEÝTÖKAJqÝOBLAStí, v nichž se dobře orientuje,
ÝÝV YTVf»qÝZfKLADNqÝJEDNODUCHOUÝDOKUMENTACI
Úroveň 3
ÝÝINFORMACEÝVYHLEDfVfÝSAMOSTATN}ÝAĭCqLEN} ÝVYUÉqVfÝÁIRÁqÝZDROJEÝINFORMACq
ÝÝSROVNfVf ÝPOSUZUJEÝAĭOV}»UJEÝSIÝINFORMACE
ÝÝORIENTUJEÝSEÝDOB»EÝVEĭV}TÁqMÝMNOÉSTVqÝINFORMACq ÝUMqÝROZLIÁITÝPODSTATNmÝODÝ
nepodstatného,
ÝÝPROÝVYHLEDfVfNqÝINFORMACqÝIĭJEJICHÝZPRACOVfNqÝDOKfÉEÝVYUÉqVATÝTECHNOLOGIE ÝUMqÝ
pracovat s datovými bázemi,
ÝÝAPLIKUJEÝINFORMACEÝVĭPRAXIÝAĭVYTVf»qÝKĭNIMÝP»qSLUÁNOUÝDOKUMENTACI
ÝÝZqSKANOUÝINFORMACIÝDOKfÉEÝP»EDATÝDfLÝAĭSROZUMITELN}ÝVYSV}TLIT ÝANIÉÝBYÝJIÝZKRESLIL
Úroveň 4
ÝÝCqLEN}ÝVYHLEDfVfÝINFORMACE ÝOV}»UJEÝSIÝDÐV}RYHODNOSTÝZDROJÐ
ÝÝVĭINFORMACqCHÝDOKfÉEÝVID}TÝMOÉNmÝP»qLEÉITOSTI Ý
ÝÝV YUÉqVfÝNETRADIjNqÝZDROJEÝINFORMACq Ý
ÝÝSTRUKTURUJEÝAĭDOKUMENTUJEÝZqSKANmÝINFORMACEÝINOVATIVNqMÝZPÐSOBEM
ÝÝUMqÝPRACOVATÝSĭTECHNOLOGIEMIÝPOKROKOV}
Úroveň 5
ÝÝPROPOJUJEÝINFORMACEÝZĭRÐZNÖCHÝIĭNETRADIjNqCHNOVÖCHÝZDROJÐ ÝTVO»qÝMEZIÝNIMIÝVAZby, nalézá a vytváří z nich příležitosti,
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ÝÝZĭINFORMACqÝJEÝSCHOPENÝVYTVf»ETÝKNOW HOW ÝKTERmÝMOHOUÝVYUÉqVATÝIĭOSTATNq
ÝÝ»qDqÝINFORMAjNqÝTOKY Ý
ÝÝJEÝSCHOPENÝSEÝZORIENTOVATÝVĭRÐZNÖCHÝTYPECHÝDATABfZqÝAĭVYBRATÝKLqjOVmÝINFORMAce pro daný účel a propojit je.

14. Kompetence k vedení lidí (leadership)
Tato kompetence představuje záměr a vůli se ujímat role vůdce skupiny. Představuje touhu a odhodlání vést ostatní nejen z pozice formální autority.
Dílčí kompetence: zodpovídat za tým, řídit podřízené (vydávání příkazů), využívat
formální moc, vést porady, delegovat úkoly, budovat a chránit tým, motivovat
a podporovat členy týmu, poskytovat zpětnou vazbu, rozvíjet podřízené.
Úrovně kompetence k vedení lidí:
Úroveň 1
ÝÝSNAÉqÝSEÝP»IJMOUTÝODPOV}DNOSTÝZAĭSKUPINOVÖÝVÖKONÝAĭVÖSLEDEK ÝJENÝPOKUDÝJEÝTOÝ
po něm žádáno,
ÝÝOPERATIVN}ÝVEDEÝMALmÝTÖMYÝDVOUjLENNmÝAÉÝT»qjLENNm ÝSNAÉqÝSEÝREALIZOVATÝZADAné úkoly a cíle, ale v kontrole termínů a plnění úkolů má velké rezervy,
ÝÝNEVYVqJqÝZVLfÁTNqÝ{SILq ÝABYÝROZVqJELÝOSTATNq
Úroveň 2
ÝÝP»IJqMfÝZODPOV}DNOSTÝZAĭTÖMÝV}TÁINOUÝMALÖ ÝMAXÝDOĭÝPRACOVNqKÐ
ÝÝSVOLfVfÝAĭVEDEÝOPERATIVNqÝPORADY ÝINFORMUJEÝSVmÝPOD»qZENm ÝVĭKONTROLEÝVÖSLEDKÐÝ
má stále rezervy, nevyužívá formální autority,
ÝÝDfVfÝINSTRUKCE ÝDEMONSTRUJEÝ{KOLY ÝDfVfÝUÉITEjNmÝRADY ÝJDEÝOSOBNqMÝP»qKLAdem,
ÝÝV}»q ÝÉEÝSEÝOSTATNqÝCHT}JqÝUjITÝAĭÉEÝJSOUÝSCHOPNIÝZVLfDATÝZADANmÝ{KOLY ÝSNAÉqÝSEÝ
jim předávat znalosti.
Úroveň 3
ÝÝCHCEÝZODPOVqDATÝZAĭSKUPINOVÖÝVÖKONÝAĭVÖSLEDEK ÝCHCEÝVmSTÝAĭVEDEÝOSTATNq
ÝÝEFEKTIVN}ÝVEDEÝPORADY ÝDEĒNUJEÝSPOLEjNmÝCqLE Ý
ÝÝOV}»UJE ÝZDAÝOSTATNqÝCHfPOUÝINSTRUKCEÝAĭROZUMqÝZM}NfM
ÝÝKONTROLUJEÝREALIZACIÝCqLÐÝAĭ{KOLÐ Ý
ÝÝV YUÉqVfÝFORMfLNqÝAUTORITUÝAĭMOCÝSPRfVNÖMÝZPÐSOBEM
ÝÝSNAÉqÝSEÝZVYÁOVATÝVÖKONNOSTÝTÖMU ÝPROSAZUJEÝTÖMOVmHOÝDUCHAÝAĭKLADEÝVELKÖÝ
důraz na týmové cíle,
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ÝÝCHRfNqÝSKUPINUÝAĭJEJqÝREPUTACIÝVÐjIÝCELmÝORGANIZACI ÝZqSKfVfÝZDROJEÝAĭINFORMACEÝ
pro skupinu, ujišťuje se, že potřeby skupiny jsou naplňovány,
ÝÝPODPORUJEÝOSTATNq ÝPOSKYTUJEÝJIMÝZP}TNOUÝVAZBUÝSĭCqLEMÝJEÝDfLEÝROZVqJETÝAĭZLEPšovat jejich výkon, podporuje jejich formální vzdělávání.
Úroveň 4
ÝÝJEDNOZNAjN}ÝP»EBqRfÝZODPOV}DNOSTÝZAĭSKUPINOVÖÝVÖKONÝIĭVĭP»qPAD}ÝNE{SP}CHU Ý
analyzuje úspěšný i neúspěšný výkon a navrhuje opatření,
ÝÝSNAÉqÝ SE Ý ABYÝ VÁICHNIÝ jLENOVmÝ TÖMUÝ POCHOPILIÝ Aĭ ZTOTOÉNILIÝ SEÝ SEÝ SKUPINOVÖMÝ
cílem, s jeho posláním a programem – organizuje strategické mítinky,
ÝÝJEÝVYNIKAJqCqMÝP»qKLADEMÝPROÝDRUHmÝÝTJÝVZOREM
ÝÝCHOVfÝSEÝJAKOÝVÐDCEÝÝNEZALEKNEÝSEÝOBTqÉq ÝNEVYHÖBfÝSEÝKOMPLIKOVANÖMÝSITUAcím, ostatní se na něj mohou spoléhat, je věrohodný a spolehlivý vůdce,
ÝÝZAPOJUJEÝJEDNOTLIVmÝjLENYÝDOĭVEDENqÝPORADÝAĭ»qZENq
ÝÝÁKOLqÝAĭTRmNUJEÝSVmÝPOD»qZENm ÝDOKfÉEÝJIMÝP»IPRAVITÝSTUDIJNqÝMATERIfLY Ý
ÝÝDOKfÉEÝPOD»qZENÖMÝDfTÝPROSTORÝAĭMOÉNOSTÝP»EVZqTÝZODPOV}DNOSTÝZAĭDqLjqÝ{KOLYÝ
skupinového výsledku, deleguje jim pravomoci,
ÝÝHODNOTqÝKOMPETENCEÝPOD»qZENÖCHÝAĭNAVRHUJEÝMOÉNOSTIÝAĭP»qLEÉITOSTIÝKĭOSVOJOvání dalších poznatků a k rozvoji jejich kompetencí, koučuje.
Úroveň 5
ÝÝJEÝCHARISMATICKÖÝVÐDCE ÝMfÝP»ESV}DjIVmÝP»EDSTAVYÝAĭNfPADY ÝPROÝKTERmÝDOKfÉEÝ
ostatní zaujmout a nadchnout, jeho strategie a nápady vyvolávají zájem a nadšení ostatních podílet se na poslání celé skupiny,
ÝÝZODPOV}DNOSTÝZAĭSKUPINOVÖÝVÖKONÝVNqMfÝJAKOÝZfKLADNqÝMANAÉERSKOUÝROLI
ÝÝORGANIZUJEÝAĭPLfNUJE ÝOTEV»EN}ÝINFORMUJE ÝZAPOJUJEÝjLENYÝTÖMUÝDOĭ»qZENqÝ{KOLÐÝ
a projektů, motivuje je k aktivnímu zapojení,
ÝÝPOSKYTUJEÝPOD»qZENÖMÝDOSTATEKÝSVOBODYÝPROÝROZHODOVfNq ÝP»EJqMfNqÝZODPOV}Dnosti a volbu, jakým způsobem budou postupovat při realizaci svých úkolů, kontroluje jejich výsledky a diskutuje s nimi o způsobech řešení, poskytuje zpětnou
vazbu,
ÝÝCqLEN}ÝROZVqJq ÝPOVZBUZUJEÝOSTATNqÝjLENYÝTÖMUÝP»IÝP»EBqRfNqÝODPOV}DNOSTIÝZAĭDqLjqÝ
výsledky skupinové práce, zastává roli kouče,
ÝÝPODPORUJEÝJEDNOTLIVmÝjLENYÝVĭJEJICHÝ{SILqÝSEÝZDOKONALOVATÝAĭVZD}LfVAT ÝCqLEN}ÝJIMÝ
předává své znalosti a zkušenosti.
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15. Kompetence k ovlivňování ostatních
Tato kompetence vyjadřuje a představuje záměr přesvědčovat, ovlivňovat, zapůsobit na ostatní s cílem získat jejich podporu pro vlastní věc nebo je významně
ovlivnit.
Dílčí kompetence: využívat různé metody přesvědčování, mít výjimečné, účinné,
apelující a originální prezentační dovednosti.
Úrovně kompetence k ovlivňování ostatních:
Úroveň 1
ÝÝV YKAZUJEÝ{MYSLÝOVLIV¨OVATÝDRUHm ÝALEÝNEVYVqJqÝPROTOÝÉfDNmÝ{SILq Ý
ÝÝJEHOÝVERBfLNqÝIĭNEVERBfLNqÝPROJEVÝDIKCE ÝAKCENT Ý ÝOBSAHUJEÝ»ADUÝNEDOSTATKÐ Ý
což způsobuje jeho tréma a obava z cizích lidí nebo velkých skupin,
ÝÝNEZABÖVfÝSEÝMOTIVACq ÝZfJMYÝAĭPOT»EBAMIÝPOSLUCHAjÐ
Úroveň 2
ÝÝPODNIKfÝURjITmÝKROKY ÝABYÝOVLIVNILP»ESV}DjILÝDRUHm ÝALEÝNEDOSTATEjN}ÝSEÝP»IZPÐsobuje úrovni posluchačů,
ÝÝV YUÉqVfÝMETODÝP»qMmHOÝP»ESV}DjOVfNqÝÝAPELUJEÝNAĭFAKTA ÝjqSLA Ý{jELÝÝAĭVYUÉqvá konkrétních příkladů, vizuálních pomůcek, demonstraci atd.,
ÝÝPEjLIV}ÝSIÝP»IPRAVUJEÝINFORMACEÝPROÝPREZENTACIÝAĭFORMULUJEÝDVAÝNEBOÝVqCEÝARGUmentů pro diskusi,
ÝÝPREZENTUJEÝJEDNODUCHfÝNEBOÝZNfMfÝTmMATAÝP»EDÝMENÁqMIÝSKUPINAMI Ý
ÝÝP»ESTOÉEÝSIÝJEÝV}DOMÝZfJMÐÝAĭMOTIVACEÝPOSLUCHAjÐ ÝODMqTfÝSEÝJIMÝP»IZPÐSObovat.
Úroveň 3
ÝÝCqLEN}ÝKALKULUJEÝDOPADÝSVmHOÝJEDNfNqÝAĭSLOV ÝP»IZPÐSOBUJEÝPREZENTACIÝNEBOÝ
diskusi zájmům a potřebám posluchačů,
ÝÝP»EDVqDfÝ{jINEKÝJEDNfNq ÝPREZENTACEÝAĭVYSTUPOVfNq
ÝÝKVÐLIÝSPECIĒCKmMUÝVLIVUÝVYUÉqVfÝNEOBVYKLÖCHÝAKCq ÝAKTIVIT
ÝÝVELMIÝDOB»EÝPREZENTUJEÝVĭRODNmMÝJAZYCEÝSĭMINIMEMÝNEDOSTATKÐÝVEĭVERBfLNqMÝ
a neverbálním projevu,
ÝÝZVLfDfÝPREZENTACIÝAĭJEDNfNqÝSĭCIZqMIÝLIDMIÝNEBOÝV}TÁqÝSKUPINOU
Úroveň 4
ÝÝSVmÝJEDNfNqÝAĭPREZENTACIÝPLfNUJEÝAĭP»IPRAVUJEÝTAK ÝABYÝSEÝP»IZPÐSOBILÝDANmMUÝ
posluchači s cílem jej ovlivnit nebo přesvědčit,
ÝÝP»EDVqDfÝAĭP»IPRAVUJEÝSEÝNAĭREAKCEÝDRUHÖCH
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ÝÝV YTVf»qÝKOALICE ÝVYUÉqVfÝT»ETqCHÝSTRANÝNEBOÝPORADCÐÝKĭOVLIV¨OVfNqÝDRUHÖCH
ÝÝZfM}RN}ÝPOSKYTUJEÝNEBOÝNEPOSKYTUJEÝINFORMACE ÝABYÝZqSKALÝSPECIĒCKÖÝVLIV
ÝÝJEHOÝVERBfLNqÝPREZENTACEÝVĭMATE»SKmMÝJAZYCEÝJEÝVYNIKAJqCq ÝROVN}ÉÝNEVERBfLNqÝ
projev dokáže výrazně zaujmout posluchače,
ÝÝTRmMAÝNEMfÝVLIVÝNAĭJEHOÝDOVEDNOSTÝZAUJMOUTÝAĭP»ESV}DjITÝOSTATNq Ý
ÝÝPOĭP»qPRAV}ÝJEÝSCHOPENÝPREZENTOVATÝAĭJEDNATÝIĭVĭCIZqMÝJAZYCE
ÝÝV YUÉqVfÝRÐZNÖCHÝFOREMÝAĭMETODÝOVLIV¨OVfNqÝAĭP»ESV}DjOVfNq
Úroveň 5
ÝÝNAVRHUJEÝAĭREALIZUJEÝOVLIV¨UJqCqÝSTRATEGIEÝPODLEÝKONKRmTNqÝSITUACEÝAĭ{ROVN}ÝPOSLUchačů,
ÝÝM}NqÝORGANIZAjNqÝSTRUKTURUÝVjETN}ÝPRACOVNqCHÝMqST ÝSĭCqLEMÝPODPO»ITÝZM}NUÝ
očekávaného chování,
ÝÝSPOJUJEÝSEÝSĭOSTATNqMI ÝKTE»qÝPODPORUJqÝJEHOÝZfJMYÝAĭDOKfÉOUÝCqLEN}ÝPÐSOBITÝ
na druhé,
ÝÝAKTIVN}ÝVYHLEDfVfÝ»EÁENq ÝNOVmÝAKTIVITY ÝPOSTUPYÝAĭMOÉNOSTI ÝJAKÝP»ESV}DjITÝAĭOVLIVnit ostatní,
ÝÝPRAKTIKUJEÝÀPOLITICKmÝMANmVRY¯ ÝABYÝDOSfHLÝSVmHOÝCqLEÝAĭVLIVU
ÝÝDOKfÉEÝVYUÉqTÝPOT»EBÝAĭZfJMUÝPOSLUCHAjÐÝPROÝSVOUÝV}C
ÝÝJEHOÝPROJEVÝAĭPREZENTACEÝJSOUÝCHARISMATICKm
ÝÝPROVOKUJEÝVĭDOBRmMÝSLOVAÝSMYSLU
ÝÝV TAHUJEÝPOSLUCHAjEÝDOĭSVmHOÝPROJEVUÝNEBOÝPREZENTACE ÝNABqZqÝJIMÝATRAKTIVNqÝ
nápady a řešení, kterým nelze odolat,
ÝÝJEHOÝPREZENTAjNqÝAĭKOMUNIKAjNqÝPROJEVÝJEÝEXCELENTNq ÝZVLfDfÝSĭP»EHLEDEMÝPREzentaci a jednání před velkými skupinami v českém i cizím jazyce.

98

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Klíče pro život
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí
AĭMLfDEÉEÝODĭÝDUBNAÝÝREALIZUJqÝNfRODNqÝPROJEKTÝSĭNfZVEM
Klíče pro život –
Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání
(LAVNqMIÝPOSTAVAMIÝPROJEKTUÝJSOUÝTI ÝKTE»qÝPRACUJqÝSĭD}TMIÝAĭMLADÖMIÝLIDMIÝVĭRfMCIÝJEJICHÝ
volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou střediska volného času
36h ÝÁKOLNqÝDRUÉINYÝ¾$ ÝÁKOLNqÝKLUBYÝ¾+ ÝAĭNESTfTNqÝNEZISKOVmÝORGANIZACEÝ../ Ý
#qLEMÝPROJEKTUÝJEÝVÖRAZNmÝPOSqLENqÝCELOÉIVOTNqHOÝVZD}LfVfNqÝLIDqÝPRACUJqCqCHÝSĭD}TMIÝ
a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.
Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identiﬁkovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání
a iniciovat pozitivní změny.
Seznam oblastí, kterými se projekt Klíče pro život zabývá:
Ý6Õ:+5-9
Ý34!.$!2$):!#%Ý/2'!.):!#ÇÝ.%&/2-Ä,.Ç(/Ý6:$|,Ä6Ä.Ç
Ý3934b-Ý6:$|,Ä6Ä.Ç
1. Studium pedagogiky volného času
2. Průběžné vzdělávání
0RÐ»EZOVfÝTmMATAÝVÖCHOVAÝKĭDOBROVOLNICTVq ÝPARTICIPACEÝAĭINFORMOVANOST ÝVÖCHOVAÝ
k aktivnímu občanství, zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání,
inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchova,
medializace a mediální výchova
Ý&UNKjNqÝVZD}LfVfNq
Ý5:.Ä6Ä.ÇÝ.%&/2-Ä,.Ç(/Ý6:$|,Ä6Ä.Ç
Ý0/$0/2!Ý).&/2-!h.Ç(/Ý3934b-5Ý02/Ý-,Ä$%È
#qLEMÝREALIZfTORÐÝ+LqjÐÝPROÝÉIVOTÝJEÝMJÝPOPULARIZOVATÝAĭCELKOV}ÝZVÖÁITÝPOV}DOMqÝVE»EJnosti o systémové odborné práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.
4%.4/Ý02/*%+4Ý*%Ý30/,5&).!.#/6Ä.Ý%62/03+Õ-Ý3/#)Ä,.Ç-Ý&/.$%-Ý
!ĭ34Ä4.Ç-Ý2/:0/h4%-Ýh%3+bÝ2%05",)+9

Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je odborným zařízením tohoto ministerstva v oblasti státní podpory a ochrany mládeže.
Jeho ambicí je stát se českým národním centrem neformálního vzdělávání. Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv systematické výchovné působení
kromě školní docházky (to je „formální vzdělávání“) a samotné výchovy v rodině.
Pokud jeho nositeli jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného
času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla o zájmovém vzdělávání.
Své poslání naplňujeme těmito aktivitami:
Ý +OMPLEXNqMÝPROJEKTEMÝROZVOJEÝOBLASTIÝNEFORMfLNqHOÝVZD}LfVfNqÝD}TqÝAĭMLfDEÉEÝ
(Klíče pro život), včetně metodické podpory subjektů působících v této oblasti –
zejména středisek volného času, školních družin a klubů a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže či pracujících s dětmi a mládeží v jejich volném
čase.
Ý 6ZD}LfVfNqMÝPEDAGOGICKÖCHÝPRACOVNqKÐÝÁKOLSKÖCHÝZA»qZENqÝPROÝZfJMOVmÝVZD}Lfvání, odbornou přípravou pracovníků s dětmi a mládeží.
Ý 6ÖZKUMEMÝVĭOBLASTIÝVOLNmHOÝjASUÝD}TqÝAĭMLfDEÉE ÝSPOLUPRACqÝP»IÝTVORB}ÝKONcepčních materiálů a právních předpisů pro oblast neformálního vzdělávání
a poskytováním informací z těchto oblastí.
Ý 0ODPOROUÝPRfCEÝSĭTALENTOVANÖMIÝD}TMIÝAĭMLfDEÉq ÝVjETN}ÝMETODICKm ÝKOORDINAjní a konzultační činnosti.
Ý !KTIVITAMIÝ.fRODNqHOÝINFORMAjNqHOÝCENTRAÝPROÝMLfDEÉÝVĭOBLASTIÝSB}RU ÝT»qD}NqÝ
a distribuce informací pro mládež i podílem na činnosti mezinárodních organizací
zabývajících se touto problematikou.
Ý )MPLEMENTACqÝEVROPSKÖCHÝPROGRAMÐÝVĭOBLASTIÝNEFORMfLNqHOÝVZD}LfVfNqÝAĭVĭOBLASTIÝ
volného času dětí a mládeže, zejména programu Mládež v akci, jehož jsme v ČR
koordinátory, a rozvojem zahraniční spolupráce.
Naše internetové stránky:
www.nidm.cz, www.nicm.cz, www.kliceprozivot.cz, www.mladezvakci.cz,
www.eurodesk.cz, www.neformalnivzdelavani.cz, www.vyzkum-mladez.cz
Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10
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