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POZNÁMKY ZE SPOLEČNÉ PRACOVNÍ SCHŮZKY  

OBSAHOVÉ KOMISE PRO PŘÍPRAVU MALÉ OBSAHOVÉ KONFERENCE 

KONANÉ DNE 25. 1. 2020 V PRAZE 

 
Pracovní schůzka byla zahájena v sobotu 25. ledna 2020 v 14.00 hodin, ukončena 
v 16.30 hodin. Jednání se zúčastnilo 15 členů komise (dle prezenční listiny) a Šárka Zeusová 
místo Danuše Zeusové, ostatní byli omluveni. 
 

I. ÚVOD, SPOLEČNÉ ČÁST – 1.  

 
V úvodu jednání předsedkyně obsahové komise Malé obsahové konference (dále jen OK MOK), 
Darina Zdráhalová, všechny přivítala a došlo k předání informací, co by mělo být výstupem 
jednání. Zároveň zdůraznila, že náplň a průběh oblastních jednání MOK jsou plně v rukou 
jednotlivých KOP. Z tohoto důvodu jsou moderátory jednotlivých témat na oblastních 
jednáních lidé z daných KOP, protože oni dobře situaci na své KOP znají a jsou schopni řešit 
to, co je pálí, co potřebují vylepšit a domluví se na dalších postupech.  
Lidé z obsahové komise jedou na oblastní jednání proto, aby „navnímali“ průběh jednání, 
v případě potřeby něco upřesnili a zaznamenali si poznatky, se kterými pak budou pracovat 
v rámci své tematické pracovní skupiny, nebo je předají dalším pracovním týmům.  
 
Pracovní skupiny mají připravit podklady pro: 
 

 Karty témat - Finalizovat ty, které ještě nejsou hotové.  

 Připravit otázky a jednoduché podklady pro moderátory (např. do formuláře pro 
zpětnou vazbu z oblastních jednání). 

 

II. DĚLENÉ JEDNÁNÍ PODLE OBLASTÍ (PŘÍPADNĚ PODLE TÉMAT) 

 
Jednání po oblastech bylo započato v 14.30. Z těchto samostatných jednání nejsou pořízeny 
společné poznámky. 
 
 

III. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ – 2. ČÁST  

 
Na společném jednání byly předneseny výstupy z jednání jednotlivých oblastí. 
 
Činnost 
Soutěže a akce – podklady pošlou e-mailem. 
Životaschopný oddíl – podklady pošlou e-mailem, přidat do podkladů pro jednání text o 
družině. 
Výchovné programy – podklady pošlou e-mailem, přidat do podkladů materiály k odborkám a 
letáky pro jednotlivé programy z Výprav za poznáním. 
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Lidé 
Model nového systému PVC/škol v Pionýru – podklady pošlou e-mailem, k materiálům přidat 
směrnici o vzdělávání. 
Motivace a odměňování dobrovolníků – podklady pošlou e-mailem, k materiálům přidat 
přehled vyznamenání (zadní strana zeleného letáku). 
Průvodcování – podklady pošlou e-mailem, bude obsahovat i „výcuc“ o tom, co je 
Průvodcování. 
Kategorie 14+ - na jednání nebyl přítomen žádný zástupce, který má pracovní skupinu na 
starosti. Podklady budou zpracovány ve spolupráci s Lídou Kočí. 
 
Dále byla vznesena na účastníky jednání žádost o šíření informace o dotazníku k MOK a výzva 
k jeho vyplňování. Ke dni jednání OK MOK bylo vyplněno pouze 37 dotazníků elektronicky. 
 
 
Předběžně stanovené termíny pro další setkání OK MOK: 

19. dubna 2020 – neděle, dopoledne v 9.00 (Trutnov) – při akci Kamínka 
6. června 2020 – sobota – při akci RESET 

 
Jednání bylo ukončeno v 16.30. 
 
 
Darina Zdráhalová           Anna Nováková 
Předsedkyně OK MOKZ          zapsala 

 
 
 


