
Přílohy 

Příloha A – Individuální pracovní list k tématu motivace 



Příloha B – Individuální dotazník vyplňovaný po přijetí na Vortex 

Osobní VORTexí dotazník 

Tenhle dotazník vyplňuje každý účastník VORTexu individuálně. Pomáhá nám upravit náplň kurzu na 

míru. Dotazník je poměrně dlouhý, vyplnění Ti zabere odhadem 20-40 minut.  

*Povinné pole 

 

TY!  

1. Tvoje jméno a přezdívka? * 

2. Z jaké jsi oddílové rady? 

3. Máš nějaká stravovací omezení (intolerance laktózy / lepku / jiné), případně preference 

(vegetarián / vegan), o kterých by naše kuchyně měla vědět? 

4. Co Ty a zdraví? Napiš nám, pokud je něco, co bychom o Tvém zdravotním stavu raději měli 

vědět. 

 

Oddílová rada 

5. Jaká je podle Tebe barva vaší oddílové rady? * 

6. Jak dlouho jsi členem / členkou vaší oddílové rady? 

7. Čím je podle Tebe váš oddíl jedinečný a inspirativní pro ostatní? * 

8. Jaké problémy řešíte ve vaší oddílové radě? * 

9. Co by Tě zajímalo o ostatních oddílech / oddílových radách, které na kurzu potkáš? * 

 

Osobní rozvoj 

10. Pokud by sis mohl/a vybrat, jakých DVOU bloků individuálního vzdělávání by ses na 

VORTexu nejspíše zúčastnil/a? 

o Rozvíjení pedagogického přístupu k dětem na základě příkladů z praxe 

o Asertivní komunikační techniky 

o Dávání a přijímání zpětné vazby 

o Pojmenovávání problémů a hledání řešení 

o Rozpoznávání argumentačních faulů a manipulace 

o Plánování činnosti a hospodaření s časem 

o Jiné: 

11. Jsou dovednosti nebo kompetence, které Ti podle Tebe chybí? 

 

  



3x PROČ..? 

12. Proč jsi skautem/skautkou? 

13. Proč vedeš (nebo chceš vést) děti? 

14. Proč jsi zrovna v oddíle, ve kterém jsi? 

 

SKAUTSKÁ VÝCHOVNÁ METODA 

15. Podle Tebe využíváte v oddíle symbolický rámec při přípravě akcí... 

Málo  1  2  3  4  5  Dostatečně 

16. Ty osobně považuješ symbolický rámec za... 

o Velmi důležitý. 

o Jsi raději, když je, než když není. 

o Vlastně trochu zbytečnou věc. 

o Pod spojením "symbolický rámec" si nic nedokážeš představit. 

17. Při rozvoji dětí využíváte přírodu... * 

Málo  1  2  3  4  5  Dostatečně 

18. Cítíš se být pro děti vzorem? * 

Vůbec ne  1  2  3  4  5  Určitě 

19. V čem jsi, nebo naopak nejsi dětem dobrým vzorem? * 

20. Podle Tebe propojujete činnost oddílu s prostředím, ve kterém se váš oddíl pohybuje...  

Vůbec ne  1  2  3  4  5  Velmi dobře 

21. Jak takové propojování v praxi vypadá? 

22. Podle Tebe příprava na slib ve vašem oddíle probíhá... * 

o Velmi dobře, máme vypracovaný funkční systém. 

o Dost dobře, ale závisí to hodně na lidech, kteří se tomu tématu v daném roce věnují. 

o Má docela nedostatky. 

o Špatně, měli bychom to změnit. 

23. Jaká je podle Tebe nejdůležitější příležitost k individuálnímu rozvoji, kterou dětem v oddíle 

poskytujete? 

 

 


