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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) 

Směrnice o hlavní činnosti Pionýra – Chceme v tom mít jasno! 

CÍL 

Směrnice o hlavní činnosti Pionýra má popsat základní formy činnosti v Pionýru a standardní 
způsoby a pravidla pro jejich naplňování. Pro její vznik je třeba: 

- Ujasnit, co všechno a jak podrobně bude ve směrnici popsáno. 

- Připravit návrh směrnice. 

SBĚR PODNĚTU 

- přišel od VV ČRP, SVOČ 

- vyplynul z hodnocení Pionýra metodou CAF, 
přípravy Stanov Pionýra a z úprav dílčích směrnic 
(např. LT) Legislativně ekonomickou sekcí ČRP 

- tématem se zabývala SVOČ, LES ČRP, VV ČRP 

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

- Stanovy Pionýra 
- Program Pionýra 
- Směrnice pro pionýrské tábory 
- Soutěžní řády 
- Pokyny pro pořádání celostátních akcí 
- Závěry metodologického semináře z roku 1990 

· sekce „Pojetí dítěte – jak má pracovat pionýrský oddíl“ 
- Výchovné principy Pionýra (pracovní skupina 2014) 
- Práce s družinami 
- Odloučené oddíly 

Na úrovni PS Na úrovni KOP 

- seznámit se s návrhem a připomínkovat ho. 

- vybavit zástupce PS na krajské shromáždění 
podklady k tématu 

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

- připravit shrnutí připomínek z PS (pokud nebudou 
zasílány individuálně) 

- na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která 
návrh vyhodnotí a okomentuje – navrhne úpravy 

Na Konferenci o činnosti Pionýra 

- připravit shrnutí podkladů z KOP/PS 

- zřídit sekci, která vyhodnotí shrnuté podklady a možnosti jejich zapracování do navrženého dokumentu  

- připraví výstupy  návrh směrnice 

KROKY V PŘÍPRAVĚ 

- v předstihu zveřejnit návrh směrnice 
k připomínkování (web) 

 

NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí 

  

 


