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VOLBA ODDÍLOVÉHO AKTIVU (ODDÍLOVÉ RADY)

I d ti v oddíle mohou mít šanci ovliv ovat jeho innost, aktivn  se na ní podílet. Menší d ti zvládnou 
jen drobné úkoly p i p íprav  programu, ale ti starší už mohou p iložit ruku k dílu mnohem víc. Najde se ve vašem 
oddíle skupinka aktivních a šikovných d tí, které by to cht ly zkusit?

Motivace:

Psací pot eby, papíry, hlasovací za ízení (misky, korálky nebo fazole, líste ky atd.).

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C16A.

Pot eby:

Pokud se rozhodneš pro vytvo ení oddílového aktivu, za a  tuto aktivitu na za átek školního roku. 
„Funk ní období“ se stanoví na jeden školní rok, pak je nutné volbu opakovat a p ípadn  aktiv obm nit.

Nejprve s d tmi o svém zám ru diskutuj. Vysv tli jim, jak si práci aktivu p edstavuješ, co od n j o ekáváš, jak by mohl 
p isp t k oživení a rozvoji innosti oddílu. Vtáhni d ti do debaty, a  zjistíš jejich názory, nápady, p ipomínky. Když 
probudíš jejich zájem, spole n  pak m žete stanovit nápl  innosti budoucího aktivu – jeho povinnosti, ale i práva 
(výhody), nap .:

Povinnosti/ innosti:
• vést oddílovou kroniku
• starat se o nást nky a výzdobu klubovny
• mít na starosti úklid v klubovn
• pomáhat p ipravovat program sch zek (sta í áste n  — dle v ku d tí)
• pomáhat organizovat akce oddílu
• vést evidenci docházky
• p edávat informace od vedoucího len m oddílu

Práva/výhody:
• podílet se na plánování a hodnocení innosti oddílu
• ú astnit se porad vedoucích a instruktor  — tlumo it názory a požadavky d tí
• chodit do klubovny i mimo termín sch zek (s v domím vedoucího), nap . kv li p íprav  programu
• navrhovat zm ny oddílových pravidel

apod. – p ipravit dle zvyklostí, innosti a zam ení oddílu.

Když si s d tmi vše vyjasníte, zeptejte se jich, kdo by cht l být lenem takového aktivu/rady. Ur it  se n kdo najde, 
když je povzbudíte a podpo íte. Nechte jim klidn  týden na rozmyšlenou.

Pak stanovte termín oddílových voleb. Jména kandidát  napište na nást nku, a  si všichni rozmyslí, koho podpo í. 
Spole n  se dohodn te na po tu len  aktivu (nejlépe 5 len ).

Volby oddílového aktivu

Kandidáti dostanou za úkol p ipravit si svou „volební e “. M žeme zadat jen téma a nechat vše na nich, jak si sv j 
proslov p ipraví, nebo jim dát p ipravené otázky (všem stejné) a jejich úkolem bude na n  odpov d t. Záleží na v ku 
a vysp losti d tí.

P íklady:
1. Téma pro volné zpracování: Pro  chci být lenem oddílového aktivu? Co bych cht l v této funkci pro oddíl 

ud lat? ... zadat asový limit (nap . 5 minut), poté lze dát „voli m“ prostor pro dopl ující otázky.
2. Otázky pro kandidáty: Co pro tebe znamená Pionýr? Co t  v Pionýru nejvíc baví a co bys naopak úpln  zrušil/a? 

Který ze sedmi pionýrských ideál  je ti nejbližší a pro ? ím bys ty osobn  cht l/a p isp t k innosti oddílu, 
máš n jaký dobrý nápad? Jaký je tv j nejsiln jší zážitek nebo vzpomínka spojená s Pionýrem?... jen nám t, lze 
vymyslet vlastní.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, k ešení problém .

Vybrat (zvolit) z oddílového kolektivu užší skupinku – oddílový aktiv – která se bude aktivn  
podílet na vedení oddílu. Praktická ukázka demokratické volby (hlasování).

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

V ková kategorie

od 6. t ídy/12+

Prostor

klubovna

Po et ú astník

libovolný

Ro ní období

podzim

as realizace

2 hodiny

as p ípravy

30 minut
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Moje poznámky:

Oddílový aktiv/rada nesmí být jen formalita. Pro d ti je to n co úpln  nového a neznámého, je t eba je 
zejména ze za átku vést, motivovat, podn covat k innosti. Nejlepší ešení je, když si aktiv vezme na starost šikovný 
instruktor nebo jeden z vedoucích a bude se mu v novat – dohlížet na pln ní úkol , podporovat d ti v jejich aktivit , 
pomáhat jim s realizací jejich nápad  – zkrátka nesmí to „vyšum t“. Pro vedoucího je to mnohem náro n jší, než když 
si oddíl ídí sám, ale mnohé d ti, které bude práce v aktivu bavit, se pak stanou instruktory, kte í budou mít velkou 
výhodu – budou už v d t, jak na to.

Pozor na:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Kandidáti by m li mít as na p ípravu, nejlépe týden mezi sch zkami. Z volby bychom m li ud lat slavnostní zážitek, 
vyzdobit klubovnu atd. V úvodu kandidáti p ednesou své projevy. Necháme d tem trochu asu na rozmyšlenou. Pak 
následuje vlastní volba — tajné hlasování. V odd lené ásti klubovny bude mít každý kandidát na stole misku se 
jménem. Každý len oddílu dostane 3 korálky (líste ky, kuli ky, fazole…). Postupn  všichni chodí k miskám a p id lují 
hlasy svým favorit m — záleží na každém, jestli dá všechny hlasy jednomu nebo je rozd lí. Po skon ení hlasování 
vedoucí se te hlasy a vyhlásí výsledky voleb.

Oddílovému aktivu m žeme v novat v klubovn  malou nást nku – na ni dát jejich jména, fotogra  e, ale i vypsat 
povinnosti a výhody aktivu – aby to m ly d ti stále na o ích. Na nást nku m žeme p ipevnit i velkou obálku – na 
vzkazy od len  oddílu, na jejich nám ty, p ipomínky, hodnocení.

Po roce se bude volba op t opakovat. P edtím by m ly d ti zhodnotit innost dosavadního oddílového aktivu, 
pochválit jeho leny za vykonanou práci, p ípadn  upozornit na nedostatky.

Tematicky se hodí za adit tuto aktivitu v návaznosti na metodický list C20 – Znám své m sto/obec, vím, jak funguje, – 
ve kterém se d ti seznamují s fungováním místní samosprávy. Oddílový aktiv je vlastn  také taková malá samospráva.

Pokud je pro tebe toto téma úpln  nové, zkus si p e íst metodický materiál Život oddílu (vydal Pionýr, dostupné na 
www.pionyr.cz). V této brožu e najdeš mnoho zajímavých rad a nám t  nejen k práci s oddílovým aktivem.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, P ekonání.


