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Přiřazení k základní skupině vymezeného obsahu (dáno) usnesením VZP 

Úprava Programu 
Pionýra: 

· námět na tzv. seriózní 
text; 

· „hravá“ varianta 
srozumitelná i dětem. 

Dokument popisující 
obsah hlavní činnosti 
Pionýra – tzv. 
Směrnice o hlavní 
činnosti 

Práce s výchovnými 
programy. 

Vize pro „Pionýr 
21. století“. 

Tematický blok 

Lidé Činnost/obsah Komunikace Pionýr 

Předmět (základní vymezení, hlavní myšlenka) 

Informační toky v Pionýru – Lidé, čtěte! 

CÍL 

Toky informací jsou nezbytnou součástí řízení organizace i výměny námětů a zkušeností 
v Pionýru. Do budoucna je nezbytné: 

- Zhodnotit, zda stávající nastavení informačních toků vyhovuje našim potřebám.  

- Pokud nevyhovuje, navrhnout kroky k nápravě a vylepšení. 

- Hledat vhodné způsoby motivace základních článků, aby se podílely na tvorbě obsahu 
pionýrských médií. 

SBĚR PODNĚTU 

- objektivně existující téma - tématem se zabývá VV ČRP, sekce PK  

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

- Inventura informačních toků v Pionýru (pracovní materiál 2010) 
- Výstupy z dotazníků Servisní zázemí (2012) 
- Výstupy z dotazníků PR (2013) 
- Mozaika – odkaz na web 
- Směrnice o přidělování domén 3. řádu 
- Směrnice pro provoz vnitřní telefonní sítě (PiTEL) 

Na úrovni PS Na úrovni KOP 

- shrnout jaké informační kanály PS využívá, 
případně, co jí chybí 

- vybavit zástupce PS na krajské shromáždění 
podklady k tématu: jak komunikuje PS a jak 
informace získává 

- může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát 
KČP) 

- připravit přehled užívání informačních kanálů 
na úrovni KOP 

- na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která 
shrne informace z PS + KOP a připraví návrhy 
pro KČP 

Na Konferenci o činnosti Pionýra 

- připravit shrnutí podkladů z PS a KOP 

- zřídit sekci, která zpracuje informace a náměty z PS a KOP 

- připraví výstupy  návrhy na úpravy informačních toků v Pionýru 

KROKY V PŘÍPRAVĚ 

  

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA 

- Směrnice o hlavní činnosti 

- Průvodcování 

- Vzdělávání 

NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí 

  

 


