Zkouška pro vedení klubů dospělých (ZVKD) – vstupní podmínky
Kvalifikační stupeň pro vedení klubů Kmene dospělých
1. Cíl kvalifikačního stupně ZVKD
Cílem tohoto kvalifikačního ztupněme ověřit, zda je kandidát schopen vést a řídit dospělé
členy klubu KD, organizovat činnost klubu jak po stránce zájmové, tak i v oblasti hospodaření
a administrativy směrem ke středisku.
2. Uchazeč a složení ZVKD
Uchazeči o složení ZVKD musí splňovat následující podmínky:
- dosažený věk nejméně 18let (před dnem složení zkoušky)
- registrace v ZOJ nejméně 0 rok
- čestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znění stanoví zpravodaj VRJ pro výchovu činovníků
(čistý trestní rejstřík, neevidován z důvodu drogové závislosti)
- pokud má uchazeč složenou VZ, k absolvování ZVKD stačí pouze pohovor, nebo jiná forma
zkoušky dle bodu 5), kterými prokáže znalosti kompetencí 1b a 1c (jde pouze o ověření
vědomostí z oblasti skautingu dospělých)
- souhlas vedoucího střediska
3. Zkušební komise pro ZVKD
Pořadatelem ZVKD je vždy OJ (nejčastěji KRJ či ORJ). Pořadatel jmenuje předsedu zkušební
komise. Předseda zkušební komise musí mí instruktorskou kvalifikaci.
Předseda sestavuje komisi, která má nejméně tři další členy. Zkoušející ve všech oborech
musí mít instruktorskou kvalifikaci, nebo zvláštní oprávnění za podmínek obdobných, jaké
platí pro členy zkušebních komisí VZ (dle čl. 5.5.2-C ŘVČČ)
4. Organizace ZVKD:
Uchazeči mohou vykonat zkoušku u kterékoliv schválené komise, bez ohledu na místo
registrace.
Zkušební komise se sejde nejméně jedenkrát před zahájením zkoušek, zkontroluje, zda
uchazeči splňují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek. S dostatečným
předstihem – nejpozději však při zahájení zkoušky – předseda uchazeče seznámí:
- s vlastním průběhem zkoušek
- se systémem činovnického vzdělávání
- s podstatnými ustanoveními ŘVČČ
Zkouška je zpravidla dvoudenní, kdy první den probíhá pohovor s uchazeči a vlastní zkouška,
druhý den pak obhajoba písemné práce.
Uchazeč musí všechny podmínky splnit do 18 měsíců od jejího zahájení, pak se musí znovu
přihlásit ke zkoušce.

5. Formy ZVKD:
Možné formy ZVKD jsou:
- ústní pohovor
- písemný test
Každý obor může být zkoušen jinou formou.
6. Obsah zkoušky ZVKD:
Závazný obsah ZVKD a požadavky na uchazeče ověřované v rámci kurzu a kvalifikace ZVKD je
uveden v ŘVČČ čl. 4.2.
V příloze A uvedeného řádu je popsán Skautský kompetenční model.
Kompetence:
Termínem kompetence se označují znalosti, dovednosti a postoje vůdce klubu KD či jejich
kombinace a schopnosti jejich praktického uplatnění.
Soubor kompetencí ZVKD tvoří celkový kompetenční profil vůdce klubu KD.
Je žádoucí, aby si vůdce osvojil všechny uvedené kompetence, neboť všechny kompetence
jsou povinné.

