Důležité informace o oddílu pro rok 2018/2019

Přihláška a roční poplatek:
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 11.10. vedoucímu na schůzce.
Roční poplatek ve výši 1000,- Kč/os. (sourozenci každý 800,-) prosím zaplaťte do 30.10. na náš účet
103154395/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo 43 a do kolonky pro příjemce napište „přezdívku
(jméno) dítěte: registrace“.
Akce:
Schůzky:
Konají se pravidelně jednou týdně, rozpis kdo kam patří a kdy má schůzku najdete nahoře v tabulce. V
případě, že se dítě nebude moci účastnit schůzky, vždy včas kontaktujte vedoucího schůzky, aby mohl
upravit program.
První schůzky ve školním 2018/2019 roce budou v pondělí 17. 9. (pro Veverky, Makaky a Vlaštovky) a ve
středu 19. 9. (pro Mravence, Pantery a Blbouny).

Kontakty:

Hlavní vedoucí oddílu: Veronika Ryantová (Švejšušu), +420605310362/+37379476812,
ryantovaveronika@seznam.cz – od 28. 8. do konce ledna na studijním pobytu v Moldavsku, nevolejte,
raději napište email
Zástupce vedoucí: Ondřej Trepeš (Vondráš), tel. 721336178, Ondrej.Trepes@seznam.cz

Struktura oddílu - družiny:
Název družiny

Mravenci

Makakové
Vlaštovky

Čas schůzky
Vedoucí/Rádce
Benjamínci (předškoláci a 1. třída):
Hana Moudrá (Hanička), tel. 604519782,
hanaunor@seznam.cz; Barbora Břešťálová
(AkBára), tel. 608518370 ,
brestik03@gmail.com; plnoletá výpomoc: Petra
středa 16:00-17:00
Izdná, tel. 604702884,
karaskova.petra@seznam.cz; od 2. pololetí
Veronika Ryantová (Švejšušu), tel. 605310362,
ryantovaveronika@seznam.cz
Mladší vlčata a světlušky (2. a 3. třída):
Kateřina Zíková (Slanec), tel. 720528276,
pondělí 17:00-18:30
katerina.zikova@centrum.cz, Anna Plachá
(Anička), plachaanna02@seznam.cz
pondělí 17:00-18:30

Martin Šácha (Namtir), tel. 733161788,
Mako77FS@email.cz

Starší vlčata a světlušky (4. a 5. třída):
Jáchym Žák (Bubu), tel. 724639359,
Veverky
pondělí 17:00-18:30
jachymanz@gmail.com; Jan Drmela (Křupka),
tel. 736767389, jan.drmela@gmail.com
Skauti a skautky (6. - 9. třída):
Rádce oddílu: Anežka Türková (Pastelka), tel. 607851082, pastela135@seznam.cz
Dospělá podpora: Ondřej Trepeš (Vondráš), tel. 721336178, Ondrej.Trepes@seznam.cz
Panteři

středa 17:00-19:00

Ema Žáková (Prsten), tel. 725251711,
emuleta.zakova@gmail.com

Blbouni

středa 17:00-19:00

Cyril Čmejrek (Cyril), tel. 702843218,
cyril.cmejrek@gmail.com

Webové stránky: www.hvezda.skauting.cz

Výpravy:
Jsou buď jednodenní nebo víkendové. Jejich rozpis bývá pravidelně doplňován na webu (v sekci „akce“),
je tam vždy i pro jakou družinu je akce určená a kdo z vedoucích je „patron“. Ohledně dotazů a
přihlášení na akci se obracejte výhradně na tohoto člověka.
Ceny výprav se pohybují okolo 150-200Kč/den (záleží na místě, ubytování a programu).
Na akce dostáváme dotace, to je však možné jen při určitém počtu dětí. Pokud bychom neměli na akci
dostatečný počet dětí, musela by se oficiálně zrušit a vraceli bychom dotace za celý rok. Prosíme proto,
abyste děti posílali na všechny naše akce. Výpravy celkově prospívají fungování oddílu, naší snahou je
vytvořit příjemné prostředí a silnou partu lidí, kteří si budou navzájem věřit a podporovat se. Při balení
dětí na výpravy respektujte prosím přiložený seznam věcí.
Tábor
Tábor je završením celoroční oddílové činnosti, proto je účast dítěte velmi důležitá. Přihlédněte k tomu,
prosím, při plánování vaší dovolené. Tábor bude v termínu 14. - 28. 7. 2019 pro děti od 2. do 5. třídy a pro
starší v termínu 7. - 28. 7. 2019. Cena tábora s největší pravděpodobností bude opět 2500,- (na dva
týdny) a 3000,- (na tři týdny).
DOCHÁZKA:
Docházka dětí na všechny akce oddílu je velmi důležitá. Skauting není jenom školní družina, kam lze
dítě "odložit", když je to zrovna potřeba. Je to systematická práce, která bez účasti na akcích není možná.
Velmi důležitá je účast také na výpravách (zejména vícedenních), kde děláme vzhledem k prostředí jiné
věci, než v klubovně. Ze zkušeností z předešlých let, děti, které měly nižší docházku se hůře chytaly v
programu, pro vedoucí bylo náročné je zapojit a celkově to narušovalo tmelení družinek. Proto jsme se s
vedoucími rozhodli, že stanovíme minimální výši docházky na 70% nejen pro účast na táboře ale také
pro možnost pokračovat v následujícím školním roce. Jinými slovy, děti, které nebudou mít 70%
docházku budou muset v oddíle skončit. Toto děláme také kvůli tomu, že máme momentálně na čekací
listině asi 56 dětí (!!!) a chceme umožnit náš program zejména těm, kteří o to mají skutečně zájem a
berou naši činnost vážně. Samozřejmě zohledníme dlouhodobé nemoci nebo jiné výjimečné události.
Hodnocení docházky:
→ Schůzka – 4 (omluvená neúčast: 1, neomluvená neúčast: 0, pozdní příchod: 2-3)
→ Jednodenní výprava – dvojnásobek, co schůzka
→ Vícedenní výprava – každý celý den jako jednodenní výprava, příjezdový a odjezdový den jako
schůzka

