Zpráva o plnění usnesení
XV. valného sněmu

Valný sněm ve Velkém Meziříčí (příp. sněmy předchozí) zavázal ústřední orgány k naplňování
přijatých usnesení. Přinášíme souhrnnou zprávu o naplňování těchto usnesení pro delegáty XVI.
valného sněmu v Jindřichově Hradci.
Materiál vychází z předchozích dokumentů, které každý rok shrnovaly postup v naplňování
usnesení:
> první zpráva – publikovaná v prosinci 2017
> druhá zpráva – publikovaná v prosinci 2018
Přehled všech usnesení XV. valného sněmu (včetně procesních) je k nahlédnutí zde.

Usnesení XV. VSJ/7 (Strategie)
Valný sněm děkuje všem členkám a členům Junáka – českého skauta, kteří se aktivně zapojili do
realizace Strategie 2022.
Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě nadále pracovat na realizaci Strategie 2022.
Splněno
Náčelnictvo a Výkonná rada průběžně pracují na naplňování usnesení. Aktuálně je rozběhnutých
22 strategických témat (ST), skrze něž jsou naplňována i mnohá další usnesení. Na jaře 2019 proběhla druhá plánovaná revize Strategie 2022 – přibylo nové ST Dospělý nováček, bylo vyřazeno
celkem 10 zatím nezahájených ST. Důvodem je rozsah a časový souběh velkého počtu ST i omezená
kapacita organizace vstřebávat výstupy jejich naplňování (viz Zpráva o Strategii 2022). V roce 2019
byla ukončena první 3 strategická témata, konkrétně ST Přiměřenost administrativy, Získávání nemovitostí a Dobrovolníci kolem ústředí (závěrečné zprávy jsou k dispozici na Křižovatce), v příštím
roce budou následovat další. Informace o konkrétních událostech jsou soustředěny na Křižovatce.

Usnesení XV. VSJ/8 (Logo)
Valný sněm navrhuje Náčelnictvu zajistit podobu vnitřních předpisů upravujících používání loga
Junáka – českého skauta tak, aby bylo možné logo používat v každé z těchto variant
> se slovem „skaut“,
> se slovem „junák“,
> zcela bez textu.
Splněno
Náčelnictvo na svém 94. jednání schválilo usnesení, na jehož základě je možné logo Junáka – českého skauta používat se značkou „skaut“, se značkou „junák“ i bez slovní značky. Na základě tohoto
usnesení VRJ zajistila aktualizaci Skautského grafického manuálu a dále se průběžně rozšiřuje
také nabídka šablon (viz Křižovatka), které mohou střediska i oddíly využívat a zjednodušovat si
tak práci.
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Usnesení XV. VSJ/9 (Idea S & V)
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek
a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu
k diskuzi.
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Splněno
Náčelnictvo založilo k tématu pracovní skupinu a uložilo jí provést revizi slibu, zákona, hesla a příkazu vlčat, světlušek a žabiček a případně navrhnout jejich nové znění. Výstupy práce předkládáme
Valnému sněmu v samostatném materiálu. Máme za to, že usnesení bylo naplněno beze zbytku,
a předpokládáme, že na základě výstupu Valného sněmu Náčelnictvo brzy po něm rozhodne
o podobě idey vlčat a světlušek (ať už půjde o změnu, nebo zachování stávajícího stavu).

Usnesení XV. VSJ/10 (Podpora vedoucích)
Valný sněm považuje podporu výchovy a podporu oddílových a střediskových vedoucích za klíčovou
a ukládá všem organizačním jednotkám a ústředním orgánům tuto podporu zajistit.
Splněno (za NJ/VRJ)
Náčelnictvo a Výkonná rada usnesení naplňují skrze realizaci Strategie 2022 z oblasti programu
(ST Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu), vzdělávání (ST Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků a Dostupnost vzdělávání) a personalistiky (ST Podpora činovníků a Podpora činnosti výchovných zpravodajů). Za zásadní výstupy považujeme vydání nových
skautských stezek (včetně podpůrných materiálů), zavedení kurzů střediskového minima jako
nové formy vzdělávání pro vedoucí středisek a jejich zástupce, příručku pro vedení středisek zahrnující všechny agendy potřebné pro chod střediska. Ucelený přehled výstupů za uplynulé období
je součástí Zprávy NJ/VRJ pro delegáty.

Usnesení XV. VSJ/11 (Vzdělávání dospělých)
Valný sněm – s ohledem na aktivní zapojení dospělých v organizaci – ukládá, aby se Náčelnictvo
zabývalo metodikou vzdělávání pro starší dospělé uchazeče o vůdcovskou zkoušku, pro něž je
obtížné skloubit pracovní vytížení s požadavky dlouhotrvajících kurzů zaměřených na mladší
frekventanty.
Viz také podnět Pardubického kraje (níže v dokumentu).
Naplňováno (pracujeme, máme konkrétní výstupy a práce na tématu dál pokračuje)
Zpřístupnění vůdcovského vzdělávání pro starší dospělé je řešeno v rámci ST Dostupné vzdělávání.
Za nejvýznamnější výstupy považujeme otevření možnosti skládat současně čekatelskou a vůdcovskou zkoušku, možnost skládat vůdcovskou zkoušku bez kurzu a označování kurzů pořádaných
pro starší účastníky v tištěném přehledu vzdělávacích akcí. Ucelený přehled výstupů za uplynulé
období jsou součástí příslušné části Zprávy NJ/VRJ pro Valný sněm.

Usnesení XV. VSJ/12 (Kvalifikace)
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Usnesení XV. VSJ/13 (Kvalifikace)
Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se zjednodušením podmínek pro kvalifikaci civilních
odborníků jako vzdělavatelů na vzdělávacích akcích Junáka – českého skauta.
Splněno
Po schválení novely ŘVČČJ náčelnictvem byla v roce 2017 vydána Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení. Ta byla po více než roce fungování dále aktualizována. (Ke konci roku 2019
bylo vydáno 750 OČK.) V aktualizované směrnici i v pozdější novele ŘVČČJ (2019) jsme zpřesnili
výklad rozdílu mezi kvalifikacemi OČK a IK. (Přitom platí, že na skautském vzdělávání se mohou
nadále podílet civilní odborníci jakožto lektoři bez kvalifikací IK či OČK. Uvedené kvalifikace jsou
spojeny zejména s garancí celkové kvality a celkového rámce skautských kurzů a se zajišťováním
didaktické odbornosti v přípravě a ověřování u skautských zkoušek.)

Usnesení XV. VSJ/14 (Dospělí)
Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě zpracovat metodiku a pomocné materiály pro
komunikaci a práci s dospělými v organizaci za účelem spolupráce a využití jejich potenciálu.
Dospělé členy považujeme za důležitou součást Junáka – českého skauta.
Naplňováno (pracujeme, máme konkrétní výstupy a práce na tématu dál pokračuje)
Náčelnictvo se touto otázkou zabývalo obecně v rámci pracovní skupiny pro dospělé, která se
soustředila mj. na využití potenciálu jednotlivých kategorií dospělých. Tato práce není dosud
uzavřena, teze možných změn byly předloženy Náčelnictvu v prosinci 2019 (viz zpráva k následujícímu usnesení).
Usnesení bylo dále naplňováno skrze strategická témata z oblasti personalistiky, za zásadní výstupy
považujeme vznik materiálu a zavádění práce s cyklem dobrovolníka a dobrovolnickou dohodou,
persosemináře, materiály a nabídku seminářů k mentoringu a metodický materiál Společenství
přátel skautingu. Celkový přehled výstupů je k dispozici v rámci Zprávy NJ/VRJ pro Valný sněm.

Usnesení XV. VSJ/18 (Dospělí)
Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se otázkou dospělých členů v Junáku – českém skautu na
základě proběhlé předsněmové diskuze a předložit téma s konkrétními náměty a návrhy k řešení
k diskuzi v hnutí. Na dalším sněmu předložit zprávu o konkrétních výsledcích v této problematice.
Rozpracováno (na tématu se začalo pracovat, máme dílčí kroky a další plán práce; bez konkrétních
výstupů)
Náčelnictvo k tématu „dospělí v organizaci“ ustavilo pracovní skupinu pod vedením br. Ladislava
Pelcla – Bilba. Skupina si nejprve obecně popsala věkové skupiny: vynořující se dospělost, produktivní dospělost a aktivní stáří. Následně zmapovala různé kategorie dospělých, které v organizaci
či mimo ni máme (včetně např. bývalých členů nebo rodičů), a každou z nich stručně popsala.
Teze k možným změnám byly Náčelnictvu předloženy k projednání v prosinci 2019. Výstupem
by měly být zřejmé návaznosti jednotlivých kategorií a jedna či více variant dalšího fungování
Kmene dospělých.
Při práci skupiny došlo ke zpoždění proti původnímu plánu a část zamýšlené práce – návrh
případných změn (či jejich variant) a další diskuze v organizaci – tak „přepadá“ do období po
XVI. valném sněmu. Výsledky těchto kroků tak budou předloženy na následujícím Valném sněmu.
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Návrh usnesení Kraje Praha 110 (Koedukace)
(obdobně návrh usnesení okresu Praha 10)
Krajský sněm předkládá Valnému sněmu 2017 následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu
vyřešit program také pro koedukované suchozemské oddíly věkové kategorie vlčat a světlušek.
Zejména vytvořit jednotný symbolický rámec, stezky, slib a zákon použitelný v těchto oddílech.
Náčelnictvo návrh projednalo s těmito výsledky:
Po důkladném zvážení a diskuzích jsme došli k rozhodnutí, že nebudeme vytvářet další symbolický
rámec pro koedukované oddíly, ale půjdeme cestou změn stezky, která její používání koedukovanými oddíly usnadní. Změny stezky jsou blíže popsány v článku publikovaném na Křižovatce a odbor
pro vlčata a světlušky dále zvažuje podporu koedukovaným oddílům v elektronické podobě.
Obdobně navrhujeme postupovat i v případě slibu, zákona, hesla a příkazu: tedy nepřijímat další novou verzi, ale přepracovat současné, se kterými se bude snadno pracovat všem oddílům.
Zdůrazňujeme, že tyto změny nevedou k opuštění stávajících symbolických rámců, ale pouze
k usnadnění práce koedukovaných oddílů, kterých je dle registrace většina. V dalším období se
budeme věnovat i podpoře využívání Knih džunglí a Kouzelné lucerny.

Návrh usnesení Zlínského kraje 720 (Město vs. ves)
(obdobně návrh usnesení okresu Uherské Hradiště)
Sněm Zlínského kraje navrhuje Valnému sněmu následující návrh k projednání: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se zabývalo odlišností fungování Junáka – českého skauta na vesnicích a ve
velkoměstech a aby toto téma zařadilo do Strategie Junáka – českého skauta 2022.
Náčelnictvo návrh projednalo s těmito výsledky:
PS NJ pro rozvoj a Výkonná rada se tímto tématem zabývaly v rámci revize Strategie 2022 na jaře
2019. Odlišné podmínky pro fungování oddílů a středisek v malých obcích a (velko)městech je
jeden z pohledů, které zvažují a berou v potaz při tvorbě či revizích interních předpisů, řešení
podpory jednotek při jejich činnosti (např. vhodnost organizační struktury, podpory zakládání
nových oddílů apod.) i při tvorbě (či aktualizaci) různých metodických materiálů. Z tohoto důvodu
Náčelnictvo návrh nevyhodnotilo a neschválilo jako nové strategické téma Strategie 2022.

Návrh usnesení Olomouckého kraje 710 (Šátky)
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby v rámci změn krojového řádu neměnilo základní barvy krojového šátku a zároveň nevylučuje v rámci specifikace dané krojovým řádem možnost jednotných
šátků v rámci oddílů nebo středisek.
Náčelnictvo návrh projednalo s těmito výsledky:
Náčelnictvo a Výkonná rada se v průběhu uplynulého období problematikou opakovaně zabývaly, o tématu diskutovaly, dlouhodobě (od VSJ 2014 v Litomyšli) sbíraly zpětnou vazbu k dosavadnímu nastavení, zvažovaným změnám a jejich konkrétní podobě. Vše zároveň komunikovali
skrze Křižovatku a další komunikační kanály, k tématu proběhly programy na celostátních akcích
(HelpDesk, Elixír), do připomínkování návrhu šátkové řady se zapojily stovky skautů a skautek všech
věkových kategorií. Na základě těchto diskuzí a podkladů Náčelnictvo schválilo jednak rozvolnění
krojových šátků (v mezích pravidel daných Krojovým řádem) a jednak vznik nové šátkové řady pro
výchovné kategorie.
U příležitosti 100. výročí republiky byl představen nový národní šátek, u příležitosti 30. výročí
znovuobnovení skautingu byla uvedena nová šátková řada pro jednotlivé výchovné kategorie.
Stávající hnědé, žluté a bleděmodré šátky jsou nadále zachovány v rámci komunitní varianty
krojových šátků a budou i nadále běžně k dispozici v JUNu.
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Návrh usnesení Jihočeského kraje 310 (Kritické myšlení)
Sněm Jihočeského kraje předkládá ke schválení Valnému sněmu toto usnesení: Valný sněm ukládá
Náčelnictvu dávat důraz na rozvoj oblasti kritického myšlení v kontextu dnešní doby, a to prostřednictvím stávajících i nových nástrojů.
Náčelnictvo návrh projednalo s těmito výsledky:
Kritické myšlení je jedna z dovedností, kterou skauting mladé lidi učí a která je stále důležitější
pro to, aby se dokázali dobře zorientovat v dnešním světě.
Náčelnictvo se podnětem zabývalo a konstatovalo, že se tak děje (viz níže), a na téma proto nekladlo ve své práci zvláštní důraz. Téma se promítá do oblasti vzdělávání i programu, např. ve
skautské stezce, pracuje s ním skautský kompetenční model pro čekatelskou zkoušku, programy k tématu kritického myšlení jsou součástí programu celostátních akcí zaštiťovaných ústředím (Elixír, Obrok, Mikulášský víkend), tematické články se objevují ve skautských časopisech
(např. Skauting – duben 2017) a programy k tématu opakovaně nabízí také Skautský institut.
Téma mediální gramotnosti je obsaženo v metodické příručce Lidé v pohybu, věnují se mu skautské
časopisy (Kmen – říjen 2017, Skauting – duben 2019). V rámci připravovaného projektu Zvyšování
kvality neformálního vzdělání v Junáku (v rámci tzv. šablon) připravujeme nabídku kurzů pro
vedoucí, kteří mají zájem toto téma rozvíjet ve svých oddílech.

Podnět Jihomoravského kraje TGM 620 (Pedagogické trendy)
(obdobně podnět okresu okres Brno-město)
Sněm Jihomoravského kraje TGM považuje za důležité sledovat současné společenské a pedagogické trendy a způsoby, jak s těmito poznatky pracovat v rámci Junáka – českého skauta. K těmto
trendům by měl Junák – český skaut zaujímat aktivní přístup (např. metodiky, workshopy, přednášky, články, tipy na programy atp.). Sněm konstatuje, že Junák – český skaut má využívat soudobého vědeckého poznání při současném zachování vlastní identity a funkčních tradic, a vyzývá
Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo.
Náčelnictvo podnět projednalo s těmito výsledky:
Náčelnictvo projednalo a schválilo programové teze, tj. pedagogické principy, které jsou ideálním
stavem v jednotlivých oblastech programu a budou východisky pro revize nástrojů skautské výchovy (např. stezek, odborek, akcí) a dalších podpůrných prostředků pro kvalitní český skauting.
Téma je dále zohledněno v instruktorském profilu, který je součástí Skautského kompetenčního
modelu, přílohy ŘVČČJ.
Téma se opakovaně objevuje v programu Ústřední lesní školy a uskutečnilo se k němu jedno z diskuzních setkání vzdělavatelů organizované odborem pro vzdělávání na půdě Skautského institutu.
Odbor pro vzdělávání připravuje metodické materiály pro vzdělavatele, které představují aktuálně
použitelné postupy ve vzdělávání (již vydanou příručku Připravujeme skautský kurz, připravovanou
příručku pro lektory a zkoušející, připravované vysvětlení ke Skautskému kompetenčnímu modelu.)
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z XV. valného
sněmu

Zpráva
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Zpráva
Rozhodčí
a smírčí rady
Zpráva
Ústřední
revizní komise

Podnět Zlínského kraje 720 (ÚLŠ)
(obdobně podnět okresu Zlín)

Shrnutí
výstupů
předsněmové
diskuze

Sněm Zlínského kraje dává podnět Náčelnictvu, aby podpořilo tým Ústřední lesní školy se zapojením výchovných zpravodajů v nalézání cest, jak reagovat na měnící se společnost především
prostřednictvím vzdělávacích akcí Junáka – českého skauta.

Návrhy
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Valný sněm
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Náčelnictvo podnět projednalo s těmito výsledky:
Jedná se o téma, které se Náčelnictvo a VRJ snaží ve své práci a jejích výstupech dlouhodobě a průběžně zohledňovat. V roce 2017 byl založen odbor Skauti na Zemi, který navázal na projekt téhož
jména a zabývá se tématem globálního vzdělávání – viz nabídka programů v rámci Vzdělávání
na klíč (a také další nabídky od jiných odborů a pracovních skupin).
Dalším příkladem může být dialogické setkání „Porada vzdělavatelů“ v červnu 2018, zaměřené na
téma aktuálních společenských problémů a otázku jak na ně má reagovat skautské vzdělávání.
Téma se opakovaně objevuje na Ústřední lesní škole a SeVýZu – setkání výchovných zpravodajů.

Podnět Pardubického kraje 530 (Dospělí)
(obdobně podnět Jihomoravského kraje TGM a okresu Brno-město)
Sněm Junáka – českého skauta Pardubického kraje považuje za důležité podpořit činnost dospělých
dobrovolníků v Junáku – českém skautu formou lepšího uznávání skautské praxe v pracovním životě (např. formou akreditací, certifikátů, potvrzení o praxi, doporučení atp.) a vyzývá Náčelnictvo,
aby se tomuto tématu věnovalo.
Náčelnictvo podnět projednalo s těmito výsledky:

Základní
informace
a časový
harmonogram
Mimořádný
volební řád
Zpráva
Náčelnictva
a Výkonné rady

Byl zveřejněn a je k dispozici materiál pomáhající činovníkům zužitkovat jejich dobrovolnickou
zkušenost ve výběrových řízeních v jejich profesním životě, dekret střediskového minima obsahuje
na zadní straně také „překlad“ pro neskauty.

Náčelnictvo
a pracovní
skupiny,
Výkonná rada
a odbory

Byl schválen a následně do ŘVČČJ (příloha Skautský kompetenční model) začleněn instruktorský
profil a připravujeme přidání profilu vedoucího organizační jednotky. Tyto profily je možné použít
jako charakteristiku pozice, ve které mají naši členové praxi.

Vyhodnocení
priorit
Náčelnictva

Junák – český skaut je MŠMT akreditován v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP) coby vzdělávací instituce se dvěma akreditovanými programy – Zdravotník zotavovacích akcí
a Kurz vodní turistiky. Absolventi těchto vzdělávacích programů dostávají odpovídající osvědčení.
Kromě toho jsme držiteli MŠMT certifikátu od Odboru pro mládež na program Hlavní vedoucí
dětského tábora. Každý držitel kvalifikace vůdcovská zkouška tak dostává také toto příslušné osvědčení. (Junák – český skaut je i držitelem Čestného titulu NNO uznané pro práci s dětmi a mládeží.)

Podnět Pardubického kraje 530 (Dostupnost vzdělávání)
(obdobně podnět okresu Brno-město)
Sněm Junáka – českého skauta Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo, aby zjednodušilo proces
získávání čekatelské a vůdcovské zkoušky najednou ve smyslu znění strategické priority Dostupnost
vzdělávání.
Náčelnictvo podnět projednalo s těmito výsledky:
Jsou pořádány vzdělávací akce, které nabízejí složení ČZ a VZ zároveň (článek 82f ŘVČČJ), k dispozici
je aktualizovaná metodika k rozdílové zkoušce, a to i po revizi vůdcovské zkoušky. Počítáme s tím,
že tato možnost bude i nadále součástí standardní nabídky vzdělávacích akcí. Běžně umožňujeme
skládat současně ČZ a VZ na základě souhlasu zpravodaje pro vzdělávání u zájemců, u nichž jsou
k tomu dobré důvody (věk, zkušenosti).
Informace o možnosti skládat ČZ a VZ současně byla uvedena např. v Přehledu vzdělávacích akcí
(příloha časopisu Skauting), čímž se snažíme podporovat plošné rozšíření povědomí o tom, že
taková možnost existuje a lze ji využívat.
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Náčelnictva

Vyhodnocení
usnesení
z XV. valného
sněmu

Zpráva
o hospodaření
ústředních
orgánů
Zpráva
o naplňování
Strategie 2022

Zpráva
Rozhodčí
a smírčí rady
Zpráva
Ústřední
revizní komise

Shrnutí
výstupů
předsněmové
diskuze
Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Kandidátky
do ústředních
orgánů

6

Podnět Jihočeského kraje 310 (Činovník oddílu)
Současná definice činovnické funkce nepokrývá velké množství dospělých, kteří pravidelně pracují
v oddílech mladších členů. Toto zcela zkresluje předkládaná data k tématu Dospělí v organizaci.
KSJ doporučuje vytvoření nové činovnické funkce „činovník oddílu“.
Náčelnictvo podnět projednalo s těmito výsledky:
Pracovní skupina Náčelnictva pro legislativu se podnětem zabývala, zvážila možné dopady navrhované změny a předložila Náčelnictvu materiál, ve kterém se vyjádřila pro to stávající definici
činovnické funkce neměnit.
Náčelnictvo vzalo stanovisko PS NJ za své a rozhodlo se novou činovnickou funkci „činovník oddílu“
nevytvářet.
Zdůvodnění rozhodnutí:
> stávající vymezení pravomocí a odpovědnosti považuje PS NJ za vyvážené, s přijetím změny
by bylo spojeno narušení rovnováhy delegátů na střediskových sněmech,
> oddíl má i nyní možnost „přidělit“ dlouhodobě spolupracujícím dospělým činovnickou
funkci zástupce vedoucího oddílu (jejichž počet u oddílu není omezen) – dotyčný tak získá
určité pravomoci vč. hlasování na střediskovém sněmu, vyvážené příslušnou odpovědností
a povinností mít danou kvalifikaci.

Podnět Zlínského kraje 720 (Administrativa)
Sněm Zlínského kraje žádá Náčelnictvo, aby se zabývalo redukcí administrativních činností organizačních jednotek Junáka – českého skauta a jejich administrativní podporou.
Náčelnictvo podnět projednalo s těmito výsledky:
Náčelnictvo a Výkonná rada se problematice věnovaly v rámci realizace strategického tématu
Přiměřenost administrativy, které bylo ukončeno v roce 2019 (ZZ je k dispozici zde). Nejvýraznějšími
výstupy jsou rozšíření a vylepšení agend ve skautISu (dotace, přihlašování na vzdělávací akce),
e-přihlášky pro nové členy, rozšíření funkcí hospodaření pro jednotky (h.skauting.cz) nebo administrativní podpora rejstříkové agendy.

Podnět Kraje Praha 110 (Zastupitelnost)
(obdobně podnět Středočeského kraje a sněmu vodních skautů)
Krajský sněm dává podnět Náčelnictvu, aby řešilo zastupitelnost vedoucího organizační jednotky
na sněmu vyšší organizační jednotky.
Náčelnictvo podnět projednalo s těmito výsledky:
Náčelnictvo schválilo změnu Organizačního řádu, článku 119 b), která umožňuje zastupitelnost
vedoucího OJ jeho zástupcem tam, kde je z titulu své funkce delegátem sněmu. Tato změna se
promítla již do sněmů konaných v druhé polovině roku 2019.
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Podnět Jihomoravského kraje TGM 620 (skautIS)
(obdobně podnět okresu Benešov a okresu Brno-město)

Shrnutí
výstupů
předsněmové
diskuze

Sněm Jihomoravského kraje vyzývá Výkonnou radu Junáka – českého skauta, aby posílila kapacitu
technické podpory skautISu, zejména za účelem zlepšení komunikace s uživateli a včasné opravy
chyb v systému. Současný stav je neuspokojivý.

Návrhy
usnesení pro
Valný sněm

Náčelnictvo podnět projednalo s těmito výsledky:
Díky nové pozici asistenta podpory skautISu, jehož úkolem je reagovat na dotazy uživatelů a postupně pracovat na nápovědě k hlavním modulům systému, se výrazně zlepšila/zrychlila uživatelská podpora skautISu, je k dispozici nápověda k hlavním modulům systému.
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