Hodnocení kvality – dotazník

za rok

O co se jedná?

Jak si usnadnit hodnocení?

Vaše sebehodnocení, při kterém si můžete zjistit, jak na tom jste, díky tomu lépe
poznat svoje silné a slabé stránky a vědět,
na co se zaměřit ve svém dalším rozvoji.

Udělejte si hodnocení každý sám za sebe
(tzv. individuální hodnocení) ve skautISu.
Kde se shodnete, tam máte rovnou odpověď, kde se neshodnete, tam může následovat menší či větší diskuse.

Kdo se hodnocení účastí?
Rádce a podrádce.

K dotazníku?

Co se hodnotí?

Pojmy, které si zaslouží nějaké doplňující
vysvětlení, jsou podtrženy a jsou vysvětleny na konci dotazníku.
U drobně se lišících odpovědí je tučným
písmem označeno, v čem je hlavní rozdíl.

Poslední skautský rok družinové činnosti
(včetně tábora, pokud je na něm družina
ve stejném složení).

Jak se hodnotí?
¾¾Hodně slabé
¾¾Slabé
¾¾Dobré
¾¾Hodně dobré

U každého otázky (každého kritéria) se volí
jedna ze čtyř odpovědí. Na prvním řádku
je nejslabší odpověď, na posledním řádku
odpověď nejlepší. Nemůžete si zvolit takovou odpověď, pokud nesplňujete vše, co je
v ní napsáno.

Jak dlouho to má trvat?

Co po hodnocení?
¾¾Zadej výsledky do skautISu (http://is.skaut.cz).
¾¾Prohlédněte si své výsledky ve formě grafů

či doporučení.
¾¾S pomocí pracovního listu „Jak dál?“ si
určete, na co se příští rok s vaší družinou
zaměřit.

Více informací?
www.skaut.cz/kvalita nebo se ptej
na kvalita@skaut.cz

Cca 30 minut až 2 hodiny.

Uděláme si s družinou hodnocení kvality?

Kdy jej provedeme?

Co k tomu budu potřebovat?
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1. Vedení a rádce družiny
Kvalitní družina je vedena schopným rádcem a podrádcem odpovídajícího věku, který byl vybrán s přihlédnutím k zájmu družiny a který na sobě dále pracuje.

1.1 Výběr rádce
 Družina nemá rádce.
 Družina má rádce, který není určován vedením oddílu nebo při jehož jmenování vedení oddílu nepřihlíželo
k názoru družiny.
 Rádce je určován vedením oddílu s přihlédnutím k názoru družiny, ale záměrně se jich neptá.
 Rádce je určován vedením oddílu s přihlédnutím k názoru družiny, na který se vedení oddílu družiny ptá.

1.2 Podrádce
 Rádce nemá svého podrádce.
 Rádce má svého podrádce, který moc nepřevyšuje ostatní členy družiny, pouze jako nouzové řešení.
 Rádce má svého podrádce, který se podílí na přípravě programu družiny a který jej může příležitostně zastoupit.
 Rádce má svého podrádce, kterému důvěřuje a který jej může v případě potřeby plně zastoupit.

1.3 Věk rádce
 Rádce družiny nemá ještě 12 let anebo má více jak 19 let.
 Rádce družiny má 18–19 let.
 Rádce družiny má 12 nebo 17 let.
 Rádce družiny má 13–16 let.

1.4 Rozvoj rádce družiny
 Rádce se nezúčastnil žádné akce pro jeho rádcovský rozvoj (např. rádcovského kurzu či vzdělávací části
oddílové rady).
 Rádce se účastnil akcí pro rádcovský rozvoj, nicméně pouze na úrovni vzdělávacích oddílových rad.
 Rádce se zúčastnil rádcovského kurzu.
 Rádce má absolvovaný rádcovský kurz a pravidelně se účastní dalších akcí pro svůj rádcovských rozvoj.

2. Podoba družiny
Kvalitní družina má určitý počet členů stejné věkové kategorie, kteří tvoří dobrou partu, dokážou spolupracovat a každý v družině má něco na starosti; družina se mění pouze z přirozených nebo smysluplných důvodů.

2.1 Počet členů družiny
 Družina má 3 a méně členy (včetně rádce a podrádce).
 Družina má 4 členy nebo více jak 10 členů (včetně rádce a podrádce).
 Družina má 5 nebo 10 členů (včetně rádce a podrádce).
 Družina má 6 až 9 členů (včetně rádce a podrádce).

2.2 Vztahy v družině
 Členové družiny se vzájemně moc neznají nebo nechtějí spolu být.
 Členové družiny se znají a chtějí spolu v družině být, jsou na začátku toho, aby z nich vznikla dobrá parta.
 Členové družiny jsou na dobré cestě být dobrou partu, panují mezi nimi dobré vztahy.
 V družině panuje atmosféra vzájemné důvěry a chuti jít společnou cestou.
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2.3 Spolupráce družiny
 Družina nespolupracuje, netáhne za jeden provaz, při společné práci se hádá nebo naopak nekomunikuje.
 Družina se učí spolupracovat a táhnout za jeden provaz, někdy se jí to daří, jindy ne.
 Družina spolupracuje a táhne za jeden provaz, což prokázala při nějaké větší příležitosti (např. na Svojsíkově závodě).
 Družina spolupracuje a táhne za jeden provaz, což opakovaně prokázala při několika větších akcích či projektech (Svojsíkův závod apod.).

2.4 Věkové složení družiny
 V družině jsou dlouhodobě vlčata a světlušky i roveři a rangers – kromě rádce a podrádce.
 V družině jsou dlouhodobě i vlčata a světlušky nebo roveři a ranger – kromě rádce a podrádce.
 V družině jsou pouze skauti a skautky – kromě rádce a podrádce.
 Většina členů družiny je podobného věku (s věkovým rozestupem 2–3 let) – kromě rádce a podrádce.

2.5 Trvanlivost družiny
 Družina se sestavuje pouze na krátká období (akce, tábor, rok) bez přihlédnutí k předcházejícímu uspořádání.
 Družina se sestavuje pouze na krátká období (akce, tábor, pololetí…) s přihlédnutím k předcházejícímu uspořádání.
 Družina se obměňuje pro každý tábor či na začátku roku, ale vychází přitom z předcházejícího uspořádání.
 Družina se obměňuje pouze z přirozených (odchody, nováčci) nebo ze smysluplných důvodů při znalosti
vztahů v družinách.

2.6 Zapojení každého
 Členové družiny se na ničem nepodílejí.
 Členové družiny dostávají příležitostně na starosti nějaký úkol, kterým se zapojí do činnosti družiny.
 Většina členů družiny něco pro družinu dělá (např. je hlavním bavičem, přináší dobré nápady…).
 Každý člen družiny má na starosti něco v družině (např. družinovou funkci…) nebo pro družinu něco dělá.

3. Plánování programu a zpětná vazba
Kvalitní družina plánuje svoji činnost tak, aby byla smysluplná, zohledňovala zájmy členů družiny a všichni se na ní nějak podíleli; nezapomíná na zpětnou vazbu.

3.1 Smysluplný program
 Program družiny nemá žádný smysl či přínos pro všestranný rozvoj jejích členů.
 Program družiny má pouze občas smysl či přínos pro všestranný rozvoj jejích členů.
 Program družiny má většinou smysl či přínos pro všestranný rozvoj jejích členů.
 Program družiny má většinou smysl či přínos pro všestranný rozvoj jejích členů, a je to tak záměrně plánováno.

3.2 Plánování programu
 Družina svůj program neplánuje.
 Družina plánuje svoji činnost s výhledem jedné dvou akcí dopředu.
 Družina má přehled o náplni a termínech družinových akcí na měsíc dopředu.
 Družina má přehled o náplni a termínech svých akcí na měsíc dopředu, společně pravidelně plánuje svoji činnost.

3.3 Zohlednění zájmu družiny při plánování programu
 Rádce připravuje program sám bez přihlédnutí k přáním a zájmům jednotlivých členů.
 Rádce připravuje program sám s přihlédnutím k zájmům jednotlivých členů.
 Rádce se občas ptá členů své družiny, o jaké aktivity by měli zájem, a ty občas do programu zařadí.
 Rádce se pravidelně ptá členů své družiny, o jaké aktivity by měli zájem, a ty do programu zařazuje.
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3.4 Zapojení členů družiny do vytváření programu
 Členové družiny se nezapojují do vytváření programu družiny, rádce je k tomu ani nevyzývá.
 Rádce vyzývá členy družiny k zapojení se do vytváření programu družiny, ale jejich zapojení je nízké.
 Jednotliví členové se občas zapojí do vytváření programu družiny.
 Jednotliví členové družiny se pravidelně podílejí na vytváření programu družinových akcí.

3.5 Zpětná vazba
 Družina se nevrací k uskutečněným družinovým programům, aby provedla alespoň minimální zpětnou vazbu.
 Družina provádí po některých družinových akcích zpětnou vazbu.
 Družina provádí po téměř každé družinové akci nějakou formu zpětné vazby.
 Družina provádí po akcích zpětnou vazbu, po čtvrtletích a po táboře navíc provádí větší hodnocení činnosti družiny.

4. Program družiny
Kvalitní družina má zajímavý program zaměřený na všestranný osobní rozvoj a družinovou spolupráci,
nezapomíná na netradiční program.

4.1 Odpovídající program
 Program družiny neodpovídá členům družiny a jejich zájmům.
 Program družiny odpovídá částečně nebo pouze někdy členům družiny a jejich zájmům.
 Program družiny odpovídá členům družiny a jejich zájmům.
 Program družiny odpovídá členům družiny a jejich zájmům, program je baví.

4.2 Nástroj osobního rozvoje
 Družina nepoužívá stezky, odborky nebo jiný nástroj osobního rozvoje.
 Družina má stezky, odborky nebo jiný nástroj osobního rozvoje, ale moc je nepoužívají.
 Družina plní skautské stezky, odborky nebo jiný nástroj osobního rozvoje.
 Družina plní stezky, odborky či jiný nástroj osobního rozvoje, alespoň 50 % členů družiny dosáhlo úrovně
pro daný rok.

4.3 Program na družinovou spolupráci
 Do činnosti družiny nejsou zařazeny téměř žádné programy zaměřené na rozvoj družinové spolupráce.
 Do činnosti družiny jsou občas zařazeny programy zaměřené na rozvoj družinové spolupráce.
 Družina se zúčastnila Svojsíkova závodu nebo jiné větší akce (projektu), při které se jí dařilo spolupracovat.
 Družina společně zrealizuje a dotáhne do konce projekt celé družiny (např. výstava fotek), při které se jí dařilo
spolupracovat.

4.4 Netradiční program
 Družina během roku neuskutečnila žádný družinový netradiční program.
 Do schůzky družiny byl zařazen alespoň jeden větší netradiční program.
 Během roku družina uskutečnila jednu netradiční schůzku či akci
 Během roku družina uskutečnila min. 2 netradiční schůzky či akce.
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5. Akce družiny
Kvalitní družina má družinové akce s dobrou docházkou svých členů.

5.1 Schůzky
 Družina nemá samostatné družinové schůzky (schází se pouze nahodile nebo v rámci oddílového programu).
 Družina se pravidelně schází ve stanovených termínech min. 1× za měsíc nebo schůzka trvá 1,5 hodiny a méně.
 Družina se pravidelně schází ve stanovených termínech min. 1× za dva týdny, délka schůzky je 1,5–2 hodiny.
 Družina má každý týden aspoň jednu družinovou akci (schůzku apod.) v délce 1,5–2 hodin.

5.2 Družinové výpravy
 Družina neuspořádala během roku žádnou družinovou výpravu či jinou akci než schůzku.
 Družina neplánovaně uskutečnila aspoň jednou za rok družinovou výpravu nebo jinou akci než schůzku.
 Družina záměrně uspořádala za rok jednu družinovou výpravu či jinou akci než schůzku.
 Družina uspořádala aspoň 2× za rok družinovou výpravu či jinou akci než schůzku.

5.3 Docházka na družinové akce
 Na družinových akcích (schůzky, výpravy) bývá většinou méně jak 50 % členů družiny.
 Na družinových akcích (schůzky, výpravy) bývá většinou 50–60 % členů družiny.
 Na družinových akcích (schůzky, výpravy) bývá většinou 60–70 % členů družiny.
 Na družinových akcích (schůzky, výpravy) bývá většinou více jak 70 % členů družiny.

6. Rituály a tradice družiny
Kvalitní družina má svoje rituály a tradice, zanechává po své činnosti nějakou pozitivní trvalou stopu
(např. kroniku, fotoalbum apod.).

6.1 Rituály a tradice družiny
 Družina nemá žádné jméno.
 Družina má název a pokřik.
 Družina má své tradice a rituály (znak, pokřik, speciální pozdrav, družinová akce, předmět, místo, zahájení schůzky…).
 Družina má svoje tradice a rituály (znak, pokřik, družinová akce, předmět, místo…), používá je a váží si jich.

6.2 Stopa družiny
 Družina si neuschovává žádnou památku na svoji činnosti (fotografie, zápisky apod.).
 Družina si ukládá nějaké věci ze své činnosti (zápisky, fotky ap.), ale nemá je uspořádané ani průběžně vedené.
 Družina si vede svoji kroniku, webovou stránku, fotoalbum apod., ale moc je neaktualizuje.
 Družina si vede svoji kroniku, webovou stránku , fotoalbum apod. a průběžně je aktualizuje.

7. Zapojení do oddílu
Kvalitní družina je plnohodnotnou součástí oddílu, což se projevuje účastí na oddílových akcích, zapojením se do oddílového programu a aktivní účastí rádce v oddílové radě a nějakou aktivitou pro oddíl.

7.1 Účast rádce na oddílových radách
 Rádce se neúčastní oddílových rad.
 Rádce se občas účastní oddílových rad, většinou svoji neúčast neomluví.
 Rádce se většinou účastní oddílových rad, většinou svoji neúčast omluví.
 Rádce se účastní všech oddílových rad, pokud výjimečně z vážných důvodů nemůže, tak se řádně omluví.
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7.2 Docházka na oddílové akce
 Družina se neúčastní oddílových akcí nebo pouze výjimečně.
 Na oddílových akcích (výpravy ap.) bývá většinou méně jak polovina členů družiny.
 Na oddílových akcích (výpravy ap.) bývá většinou více jak polovina členů družiny.
 Na oddílových akcích (výpravy ap.) bývá většinou více jak 70 % členů družiny (téměř celá družina).

7.3 Navazující program
 Družina nezařazuje do své činnosti žádné programy zadané vedením oddílu.
 Družina zařazuje do své činnosti některé programy zadané vedením oddílu.
 Družina se ve své činnosti drží programu či plánu zadaného vedením oddílu.
 Družina se ve své činnosti drží programu či plánu zadaného vedením oddílu a dále jej sama rozvíjí.

7.4 Něco pro oddíl
 Družina nijak nepřispěla nebo nepomohla oddílu, nepovažuje to za důležité.
 Družina vymyslela, jak by mohla přispět oddílu, ale svůj záměr nezrealizovala.
 Družina nějak přispěla oddílu (např. vysokou či aktivní účastí na brigádě v klubovně).
 Družina záměrně udělala něco pro oddíl (vánoční dárek pro klubovnu, příprava programu pro zbytek oddílu
apod.).

8. Bezpečnost a družinové místo
Kvalitní družina má bezpečný program a zajištěnou bezpečnost na svých akcích; družina se má kde scházet.

8.1 Bezpečný program
 Družina se nezamýšlí nad tím, zda je program bezpečný, a do svého programu zařazuje opakovaně nezajištěné rizikové aktivity.
 Družina se zamýšlí nad tím, zda je program bezpečný, nicméně i přesto do svého programu občas zařadila
nezajištěné rizikové aktivity.
 Družina nezařazuje do svého programu žádné rizikové nebo nebezpečné aktivity.
 Družina nezařazuje do svého programu žádné nezajištěné rizikové nebo nebezpečné aktivity.

8.2 Vybavení pro zajištění bezpečnosti na akcích
 Družina nemá na svých akcích žádné vybavení na zajištění bezpečnosti na akci (lékárnička, mobilní telefon s kontakty).
 Na akcích mimo schůzky a klubovnu má družina lékárničku.
 Na každé družinové akci má družina lékárničku.
 Na každé družinové akci má družina lékárničku a nabitý mobilní telefon s kontakty na vedení.

8.3 Informování vůdce o akcích družiny
 Vůdce zná pouze termíny schůzek.
 Vůdce zná termíny schůzek a ví základní informace o dalších družinových akcích.
 Vůdce zná termíny schůzek, je informován o změnách jejich místa konání a o většině dalších družinových akcí.
 Vůdce zná termíny schůzek, je informován o programu, změnách místa konání a o všech dalších družinových akcích.

8.4 Znalost první pomoci a bezpečnosti v družině
 Členové družiny neovládají první pomoc a postupy pro zajištění bezpečnosti.
 Členové družiny mají pouze základní znalost první pomoci a postupů pro zajištění bezpečnosti.
 Členové družiny ovládají první pomoc a postupy pro zajištění bezpečnosti.
 Členové družiny ovládají první pomoc a postupy pro zajištění bezpečnosti, neustále se v nich zlepšují tréninkem a opakováním.
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8.5 Místo družiny
 Družina nemá žádné místo, kde by se mohla scházet.
 Družina má místo, kde se může scházet, nicméně bez jakékoliv výzdoby či označení.
 Družina má svou vyzdobenou část klubovny.
 Družina má svou vyzdobenou část klubovny a své tajné družinové místo.

Vysvětlivky ke kritériím
(vysvětlované pojmy jsou v dotazníku označeny podtržením)
1.2 Podrádce Rádcovský rozvoj = příprava rádce nebo podrádce na rádcování, zlepšování se v dovednostech,
které rádce potřebuje pro svoji činnost.
1.3 Věk rádce 12 let = 12 završených let apod.
1.4 Rozvoj rádce družiny Rádcovský rozvoj = příprava rádce nebo podrádce na rádcování, zlepšování se v dovednostech, které rádce potřebuje pro svoji činnost.
2.4 Věkové složení družiny Věková generace = skupina dětí ve věkovém rozmezí cca 2–3 let, které spojuje
podobný věk, stupeň školní docházky či doba prožitá v oddíle. Většinou je ji možné odlišit od mladší či starší
„jiné“ věkové generace.
2.5 Trvanlivost družiny Předcházející uspořádání = to, jak družina vypadala minulý rok nebo tábor.
3.1 Smysluplný program Všestranný osobní rozvoj = rozvoj zaměřující se na všechny stránky lidského rozvoje,
tedy nejen např. na sport či přírodu, ale i na intelekt, duchovno, vztahy atd.
3.2 Plánování programu Přehled o náplni akce = přehled o tom, co se bude na akci rámcově dělat (drakiáda,
výprava na tábořiště, plavání…).
3.5 Zpětná vazba = hodnocení toho, jak se akce povedla, co se členům družiny líbilo či nelíbilo, co by doporučovali pro příště změnit…
4.2 Nástroj osobního rozvoje Jiný nástroj osobního rozvoje = např. vlastní oddílová stezka, bobříci… Požadovanou úroveň na rok si nastavuje sám oddíl.
4.4 Netradiční program Netradiční program = např. návštěva nějakého zajímavého člověka v rámci schůzky,
vaření během schůzky…– Netradiční schůzka či akce = bazén, kino, tělocvična, horolezecká stěna…
7.3 Navazující program Programy zadané vedením oddílu = programy, které vedení oddílu určí jako náplně
schůzce či které jinak směřují k naplnění společných cílů oddílu.
8.1 Bezpečný program Rizikové aktivity = aktivity vyžadující speciální zajištění pro bezpečný průběh (např.
horolezení,
vodní
aktivity…).
Nebezpečné aktivity = chození po hraně lomu, lezení do zakázaných jeskyň…
Zabezpečené aktivity = vedené někým, kdo umí zajistit se správnými pomůckami bezpečnost.
Nezabezpečené aktivity = bez zajištěné bezpečnosti.
8.5 Místo družiny Tajné družinové místo = místo, které si určí sama družina a které je neznámé nebo nepřístupné nikomu jinému. Může se jednat např. o starou půdu či kůlnu nedaleko klubovny, lesní zákoutí apod.
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Výsledky hodnocení
(výsledky hodnocení najdeš ve skautISu v záložce Kvalita poté, co zadáš odpovědi z dotazníku)

Jak jsme dopadli
% = hodně slabé – slabé – dobré – hodně dobré

(dopiš výsledek ze skautISu
+ zakroužkuj slovní hodnocení)

Naše slabé stránky
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Naše silné stránky
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...........................................................................................................

V čem bychom se chtěli zlepšit
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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