
Zápis z jednání
Metodické rady ČSOS

č. 2/2021
dne 13.12.2021

Zúčastnění: Jana Kubátová, Alena Voborníková, Pavel Košárek, Pavel Štáfek, Radim
Hošek, Richard Klech, Daniel Wolf, Jan Picek

1. Úvod (Picek)
- koordinátor svazové metodiky: Picek
- projektový manažer svazové metodiky nebude vypsán
- Freelo - hlavní komunikační platforma, sdílení informací a také stav jednotlivých

projektů

2. Vyhodnocení dotazníku o metodické činnosti ČSOS - závěry (Voborníková)
- pouze 15 odpovědí, ale kvalitní odpovědi
- požadavky na ucelenější metodiku, výrobu pomůcek nebo her a šifer v rámci

soustředění, podpora jednodenních seminářů / workshopů
- vytvoření uzavřené FB stránky dopadlo 50:50
- vznikl velmi zajímavý tréninkový materiál v Dánsku

3. Krátké představení nové hry Dohledávka (Voborníková)
- velký úspěch hry Dohledávka (na principu hry Doodle) - přes 200 objednávek za

týden
- stále možné objednávat na svazovém O-bchůdku (kde je objednávána společně s

dalšími pomůckami)

4. Rozdělení kompetencí v rámci MetR (Picek)
- diskutovány a rozděleny jednotlivé kompetence v rámci Metodické rady

Úkol Zodpovědnost

Koordinace celé skupiny, kontrola Picek

Koordinace napříč ČSOS Picek

Licence ORIS dle sekcí - Košárek, Štáfek, Klech

Metodický portál Voborníková

Metodický portál - pořádání závodů Hošek

Tréninkáč Košárek

OB postupy Burda

Školení T3 dle sekcí - Košárek, Štáfek, Klech

Śkolení T2 Košárek

Metodické listy Voborníková

Grafika metodických materiálů Voborníková



Certifikáty školení / semináře ČSOS Voborníková

Online příprava Kubátová

Metodické středy Picek

Online školení Picek

Hry, pomůcky Kubátová

Vyúčtování akcí Voborníková

Finance, rozpočet Picek

Statistiky, analýzy, propagace Picek

Přednášky reprezentantů Kubátová

Organizace workshopů Picek

Nápady, postřehy, připomínky všichni

5. Workshopy (semináře) 2022 (Picek)
- spíše jednodenní (méně času, které tím účastníci stráví), může být doplněné online

školením
- Příprava a diskuze nad prvními workshopy:

- Trenéři dětí a mládeže - věk cca 9-15 let
- Já, trenér
- Zdravotní zabezpečení akcí (soustředění, tábory, tréninky)
- Purple Pen vs. OCAD

- Sekce LOB a MTBO bude pořádat v dubnu školení T3
- Školení T2 v roce 2023 - témata závěrečných prací by měla korespondovat i s

požadavky metodiky svazu - např. vytvoření pomůcek nebo úkolů do metodického
portálu

6. Stupně rozvoje OB (Košárek)
- připraven materiál, který byl diskutován podrobně v rámci skupiny trenérů

Organizační a metodické komise sekce OB a některé připomínky jsou aktuálně
zapracovány

- bude předložen prostřednictvím vedení sekce OB komisi mládeže a následně se
podle pravidel budou jednotlivé materiály označovat i v rámci Metodického portálu
ČSOS

7. Metodická středa (Picek)
- úspěšně minulý týden začal seriál Metodická středa (V. Horčičková)
- diskuze o zařazení témat i z MTBO a OB - shoda, že by to nepřineslo ani jedné

straně, takže ne

8. Vysokoškolské práce (Kubátová)
- je a bude připraven seznam školitelů a témat - prvně za Metodickou radu a budou

osloveni i další

9. Závěr
Zapsal: Jan Picek, 14.12.2021


