
Metodický pokyn k tvorbě oddílového plánu 
se vydává jako pomoc při sestavování plánu oddílu. 
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1. 

Úvodem 

 Metodický pokyn má sloužit k snadnějšímu orientování v krocích, jež by se měly projevit v 

každém plánu. Jedná se o body, jež nám napomáhají projít procesem plánování od "našeho" snu o 

ideálním oddíle až po kroky, které je třeba v tomto směru podniknout, abychom se cíli přiblížili. 

 

2. 

Proč vůbec plánovat 

 Pro dlouhodobou činnost je plánování důležitým kamenem, který ukazuje, že s dětmi 

nepracujeme náhodně, ale naše činnost vede k určitým cílům. Pomáhá nám též při vedení více lidmi, 

kdy jsou cíle vnímány stejně a usnadňuje naši společnou činnost.  

 Nelze opomenout riziko neexistence plánu oddílové činnosti, kdy může např. vůdce 

onemocnět a ostatní bez něj nedokážou pokračovat v započaté činnosti (plán měl v hlavě jen vedoucí 

a nikdo jiný neví, co má být dál). 

 

3. 

Oddílové plány 

 Oddílový plán se tvoří jako základ směřování celého oddílu pod vedením jednoho vůdce s 

oddílovou radou. Stejně jako středisko by mělo mít plán na nějž mohou v některých bodech 

navazovat oddíly, tak je třeba aby oddíl jako celek měl základní plán společné cesty, z něhož pak 

vycházejí plány družinové. 

 

4. 

Základní body, jež by měl obsahovat každý plán: 

1. zhodnocení uplynulého roku 

2. zhodnocení současného stavu 

3. stanovení vize 

4. výběr prioritních oblastí (3 - 5) 

5. stanovení měřitelných cílů ke každé oblasti (ideálně s indikátory úspěchu) 

6. prostředky k uvedeným cílům 

7. plán rozvržený do celého roku, kde se použijí výše uvedené prostředky k naplnění stanovených 

cílů (ideálně doplněný o další vyváženou skautskou činnost) 

  



 Při tvorbě oddílového plánu je vždy dobré vycházet z plánu loňského a stavu, ve kterém 

oddíl momentálně je.  Pomůže nám to uvědomit si, co se nám v plánu povedlo a co bylo nad naše 

síly. Navíc cíle, které jsme nezvládli loni, nám mohou sloužit jako základ pro letošní plán, protože 

mohou zůstat našimi prioritami.  

Např. oddíl The Blue Savoys, Mikulčice (chybí jen přesnější rozepsání, které cíle byly z loňského plánu 

naplněny a které ne): 

Plány minulého skautského roku se nám podařilo splnit téměř na 100%. Naše aktivity spočívaly ve výpomocné 

práci u akcí střediska a oddílů.  Značně se podílíme na technickém zajištění chodu kluboven, jejich opravách, 

rekonstrukcích apod. Postarali jsme se o kompletní výměnu střechy na táborové chajdě. Staráme se o webové 

stránky střediska a archivaci střediskové foto a video dokumentace. Daří se nám opět scházet v hojnějším počtu 

na akcích pracovních i odpočinkových. Aktivita oddílu se oproti předešlých letům opět zvětšila. A to považuji za 

největší úspěch. 

 Na tyto kroky navazuje stanovení si vize - ideálního oddílu, jež bychom chtěli jednou 

dosáhnout (může to být i v danou chvíli trochu nereálné, ale víme, k čemu se chceme přibližovat). V 

porovnání vize se současným stavem se dostáváme k tomu, abychom si stanovili prioritní oblasti 

(ideálně 3-5), na něž se bude v dalším období třeba zaměřit.  

Např. oddíl Slunovrat, Hodonín (vize a stanovení 3 prioritních oblastí, jež jsou v dalších krocích 

doplněny o cíle): 

Vize: 

Fungující oddíl, v němž během roku neklesne počet dětí pod hranici registrovatelnosti oddílu, s družinami v obou 
věkových kategoriích a družinou benjamínků. Benjamínci se budou scházet ve vhodných prostorách, nejlépe 
v mateřské škole. Všechny děti budou mít skautský kroj nebo alespoň skautské tričko (polokošili). Budeme mít 
jednotná oddílová trička. Každý měsíc se uskuteční víkendová oddílová akce – jednodenní nebo vícedenní 
výprava, rukodělná akce nebo akce zaměřená na významnou událost. Během roku se uskuteční 3 vícedenní 
výpravy. Čtrnáctidenní tábor bude v jiné lokalitě než v posledních letech. Oddíl bude mít funkční web propojený 
s facebookem. Vedení bude vzájemně spolupracovat a všichni jeho členové budou zodpovědně a včas plnit 
přidělené úkoly. 

Prioritní oblasti: 
- Udržitelnost členské základny 
- Zviditelnění oddílu 
- Pravidelné akce oddílu včetně vícedenních 

  

 Ke každé prioritní oblasti je ideální rozepsat si cíle (max. 3), jež budou směřovat k přiblížení se 

naší vizi. Když si stanovíme cíle, je to začátek cesty - je třeba abychom byli na konci období schopni 

zhodnotit, zda se nám cílů podařilo dosáhnout. K tomu nám slouží cíle, jež jsou SMART (specifické, 

měřitelné, atraktivní, reálné a termínované) či stanovení indikátorů, které nám pomohou lepšímu 

určení, zda jsme cíle naplnili. Nezapomínejme i na stanovení si termínu, do kdy je třeba cíl naplnit. 

Např. 1. oddíl, Kyjov (cíl s indikátory, chybí jen doplnění termínu):  

Celý oddíl je jedna parta 

• Na každé akci je program na stmelování oddílu 

• Všichni se na konci roku znají jménem (test na konci) 

• V říjnu máme oddílovů vlajku. Ta se používá alespoň na polovině akcí. 



• Na poslední tři výpravy přijedů všecí v odd tričku nebo kroji. 

 Prostředky nám pak pomáhají na cestě ke splnění cílů. Je třeba volit ty nejvhodnější s 

rozvrhnutím do celého roku, aby se nám na konci nestalo, že jsme nějaký cíl nesplnili jen proto, že 

jsme na něj zapomněli. 

Např. oddíl Andromeda, Ratíškovice: 

Prostředky: 

Skautské ideály  

- Na oddílové akce budou zařazovány programy na seznámení se skautskými ideály a budou programy na jejich 

osvojení.  Vedení se bude chovat podle toho a bude vzorem. 

Dobrodružství 

- Do programu každé výpravy začlenit větší dobrodružnou hru. 

Vybrané rozvržení v roce: 

Září  

Zahajovací oddílová – seznámení se skautskými ideály – scénky na skautský zákon, zopakování oddílového 

pokřiku hrou. 

Prosinec 

Vánoční oddílovka, betlémské světlo – 4. a 3. bod zákona, zdůraznit dopředu dětem proč ostatním něco 

darujeme, proč nosíme světlo lidem (aby nebyli opuštění), 5. bod zákona – zdvořilé chování k lidem 

Leden  

O zlatou vařečku – tradiční soutěž ve vaření, tentokrát inspirovaná 9. bodem zákona. 

 

 V plánu oddílu ovšem nezapomínejme i na ostatní oblasti skautské výchovy, jež pro nás sice 

nejsou nyní prioritní z hlediska naplnění cílů, ale doplňují naše výchovné působení jako všestranný 

rozvoj mladých lidí, což je posláním celého Skauta jako organizace. 

Např. oddíl Čmelky, Čejka Veselí nad Moravou (lze ještě doplnit o estetiku, občanství atd.): 

Únor 

- Hymna, Večerka 

- Den sesterství 

- Stabilizovaná poloha, bezvědomí 

- Vyhledávání informací 

- Skautská symbolika 

- Práce v týmech, spolupráce 

 

 Závěrem jen doporučení ze skautské křižovatky: 

Nevnímejte plánování jako cíl. Neříkejte: „Musíme udělat plán.“. Plánování je prostředek. Proto 
říkejte: „Chceme se shodnout na tom, co budeme s dětmi příští rok dělat, proto uděláme plán.“ 

http://stara.krizovatka.skaut.cz/tiskoviny/casopisy/skauting/planovani/4259-jak-naplanovat-oddilovy-rok/ 

Pro ORJ Hodonín sepsali výchovní zpravodajové Jana Koudelová - Milka a Jan Polášek - Villda,   

__________________________________________________________________________________ 

*Na příklady byly využity oddílové plány zpracované pro okresní výchovné zpravodaje na rok 2014-2015. 


