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Junák – český skaut
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aktualizováno v listopadu 2018

Junák – český skaut nabízí svým členkám a členům působícím nejen u oddílů
a středisek celou skupinu nejrůznějších benefitů a podpůrných nástrojů.
K mnoha nástrojům, benefitům a související podpoře se podařilo získat
přístup díky velikosti a významu naší organizace, některé se hodí pro činnost
a spolupráci v oddíle, jiné využijete i pro osobní potřebu.

Základní přehled
Mezi klíčové nástroje a benefity, které můžete využívat a s jejichž pomocí si můžete významně
ulehčovat administrativu, práci s lidmi i spolupráci v jednotkách, například patří:
►► STS (Skautská telefonní síť) + Skautská energie (elektřina a plyn)
►► skautský e‑mail + G Suite (dříve google apps) + skautIS (informační systém)
►► hodnocení kvality, uvítací balíčky, metodiky
►► vzdělávací akce, semináře a kalendáře (celostátních akcí a pro vedení střediska)
►► skautský grafický manuál, generátor loga a Canva pro tvorbu grafiky
►► hosting Lebeda pro skautské weby + Dobrý skautský web (šablony + pluginy pro WordPress)
►► hospodaření pro oddíly (h.skauting.cz) a účetnictví ESO pro střediska (eso.skeleton.cz)
►► software v programu TechSoup a mnohé další…
Tato brožurka přináší podrobnější přehled benefitů, nástrojů i související podpory, včetně
základních informací o jejich možném využití a některých jejich klíčových vlastnostech.
Přehled benefitů najdete také on‑line na Křižovatce (krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity).

Skautská telefonní síť
(www.skaut.cz/sts)

STS je telefonní síť pro všechny
skautky a skauty. Je určena
jak činovníkům, tak i jejich
rodinám. Služba je určena
jak pro osobní, tak i skautské
použití (velká část jednotek přestala proplácet
telefony, protože nabízíme cenově výhodnou STS).
Přihlášení střediska i jednotlivých osob probíhá
přes skautIS.
Hlavní výhody:
►► bezplatné volání v rámci STS (aktuálně
10 tisíc čísel)
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►► levné volání, SMS i dostatečná škála tarifů
►► velmi levný internet (data) pro mobil, tablet
i počítač
►► možnost libovolně si měnit služby přímo ve
skautISu
►► přehled o čerpání služeb, doporučení tarifu
pro další šetření peněz

Upozornění: Dočasně je pozastaveno přijímání
telefonních čísel. Zároveň však intenzivně pracujeme
na budoucím opětovném přijímání nových čísel.

Skautská energie
(www.skautskaenergie.cz)

Pravidelně soutěžená nejlepší
nabídka na dodavatele
elektřiny a plynu pro skautské
základny i osobní bydlení.
Nabídka je určena členům,
rodinám, přátelům skautů i jejich firmám. Běžná
klubovna či větší byt obvykle ušetří několik tisíc
korun za rok, velké skautské základny i desítky tisíc
Kč za rok.

Hlavní výhody:
►► velmi levná cena elektřiny i plynu (pravidelně
patří k nejlepším na trhu)
►► bezpracné řešení (vše řeší partnerská
společnost)
Přihlášení jednotlivých odběrných míst probíhá
přes skautIS (skauti mohou navíc přizvat i své
známé pomocí pozvánek pro nečleny).

Skautský G Suite

(dříve Google Apps)

(krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/google‑apps)
Balík on‑line služeb
pro skautky a skauty
dostupný zcela zdarma,
je propojen se skautISem – snadno přístupné
pro každého člena.

Možná využití G Suite v jednotce
Založení a základní správa ve skautISu:
►► osobní e‑mail
►► e‑mail jednotky či akce
►► google skupiny (konference)

G Suite (dříve Google Apps) obsahuje:
►► skautský e‑mail + kontakty + kalendáře
►► skupiny / konference
►► neomezený disk a on‑line dokumenty
►► sites (jednoduché weby)
►► classroom (nástroj pro vzdělávání)

Skautský e‑mail:
►► jakékoli adresy @skaut.cz či @skautka.cz
►► možnost vlastních domén jednotek a akcí
►► dostupné nové rozhraní gmail

Nabízí zcela neomezený prostor pro data, fotky
(a to i v plném rozlišení), dokumenty a také má
lepší podmínky než jen osobní gmail.com
(„ve skautských G Suite jsou data skutečně naše“).
Skautské G Suite též splňují všechny požadavky
pro práci s osobními údaji při naší činnosti
(povinnosti z GDPR).

Kalendář:
►► více kalendářů, sdílení, domlouvání schůzek
v kalendáři, umístění kalendáře na web
Google disk:
►► neomezený prostor pro vaše data, využití
běžného „disku“ i nových „týmových disků“
►► možnost on‑line spolupráce (texty, tabulky,
formuláře apod.)
Základní tipy a návody na založení účtu a další
nastavení a využití najdete na webu skautské
nápovědy napoveda.skauting.cz/google.
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Software a webhosting
TechSoup (výhodný a legální
software)
(krizovatka.skaut.cz/
organizace/benefity/
software‑techsoup)

► možnost instalace webu „na kliknutí“,
využití redakčního systému WordPress,
připravených šablon a rozšíření
►► adresy webů: cokoli.skauting.cz nebo vlastní
domény
►► bezpečný provoz a bezplatné SSL certifikáty
(https)
►► propojení s projektem Dobrý skautský web

►► pro počítače vlastněné jednotkou
►► nově i pro skautské dobrovolníky na
soukromé počítače
(přes vzorovou dohodu se střediskem)
Dobrý skautský web
►► software za velmi levnou cenu pořídí
(dobryweb.skauting.cz)
organizační jednotka (musí ho platit ze svého
►► připravena šablona a obsah pro web
bankovního účtu), ale pak ho může mít
jednotky ve WordPressu
nainstalovaný a používat i dobrovolník
►► šablona webu v původním i novém
na svém počítači
grafickém vizuálním stylu
►► rozšíření pro zobrazování informací na
oddílovém webu
LEBEDA hosting
►► rozšíření fotogalerie uložené na
(www.lebedahosting.cz)
neomezeném skautském Google disku
► bezplatný prostor pro weby
►► možnost přihlašování na web přes skautIS
oddílů, OJ a akcí
a zobrazování obsahu dle práv různých členů

Uvítací balíčky
(www.skaut.cz/uvitacibalicky)

Pro klíčové činovnické funkce existují tzv. uvítací
balíčky:
► vedoucí oddílu, vedoucí
středisek, předsedové ORJ,
► výchovní zpravodajové
a zpravodajové pro R & R,
► hospodáři a členové RK.

Balíček je rozesílán ze skautISu při „převzetí funkce“
a obsahuje základní rady a přehled věcí, které jsou
užitečné. Dozvíte se:
►► co je běžně náplní dané funkce,
►► přehled nástrojů a benefitů,
►► odkazy k důležitým tématům, a kde hledat
informace i pomoc,
►► další užitečné věci (např. kalendář
s činnostmi pro vedoucího střediska).

HODNOCENÍ KVALITY
(www.skaut.cz/kvalita)

Nástroj, který slouží k hodnocení činnosti oddílů,
organizačních jednotek i akcí. Nabízí pomoc
s nalezením a pojmenováním silných a slabších
stránek týmu. Díky jednoduchým výstupům
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pomůže rozpoznat nejdůležitější oblasti, na
kterých by bylo dobré zapracovat (např. zařadit je
do svého dlouhodobého plánu), ale i ty, kterými se
můžeme pochlubit a o které se můžeme opřít.

Metodiky a informace
Skautská křižovatka
(krizovatka.skaut.cz)
Je hlavním informačním
zdrojem a je rozdělena
na tři oblasti:
►► Vedení oddílu – např. metodiky k vedení
oddílu, pravidla závodů, přehled akcí,
odborky atd.
►► Řízení střediska (a dalších OJ) –
např. metodiky a formuláře k registraci,
k hospodaření atd.
►► Další informace v rámci organizace –
o ústředních orgánech, odborech, ale
i obchodech atd.
Po přihlášení si můžete v menu zapnout
Newslettery (e‑mailové novinky a informační
balíčky).
SkautInfo a SkautFórum na Facebooku
(stránka: www.facebook.com/skautinfo
a skupina: www.facebook.com/groups/
skautforum)

SkautInfo nabízí přehled informací a zajímavostí,
které by vám neměly uniknout. V rámci uzavřené
skupiny SkautFórum získáváte prostor pro diskuze
a sdílení zkušeností mezi činovníky a činovnicemi
napříč celou organizací. Ptejte se, sdílejte, diskutujte.
Příručka pro vedoucí středisek
(krizovatka.skaut.cz/stredisko/
lide/personalistika/prirucka
‑pro‑vedouci‑stredisek)
►► on‑line i PDF texty ke klíčovým tématům
a problematice týkající se vedení střediska
►► klíčové informace od převzetí vedení středis‑
ka, přes běžný provoz, péči o lidi až po předání
Spisovna předpisů a formuláře
(www.skaut.cz/spisovna)
►► kompletní oficiální úložiště všech skautských
předpisů, formulářů i důležitých vzorů
►► ke stažení i nové přihlášky pro členy
a ochrana osobních údajů
(www.skaut.cz/osobniudaje)

Vzdělávání
Jedním z největších benefitů
naší organizace je dostupnost
a široká nabídka různě zamě‑
řeného vzdělávání na celore‑
publikové i regionální úrovni.
Některé z kurzů jsou navíc akreditované MŠMT,
a tak můžete získanou kvalifikaci využít i mimo
organizaci (např. táborový ZZA).

►► semináře si můžete pozvat na své akce, pro
dobrovolníky v okrese či kraji apod.

►C
 elostátní a mezinárodní akce
vždy najdete na Křižovatce v každoročním
kalendáři celostátních akcí (kalendář 2018/2019:
krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/4043)
► E lixír pro vedení oddílů, HelpDesk pro vedení
středisek, ÚLŠ pro vzdělavatele, Mikulášský
seminář pro rovery a řada dalších

Vzdělávací akce (www.skaut.cz/akce)
►► kompletní databáze všech vzdělávacích akcí (pře‑
Skautské instituty
bírány informace z hlášenek VzA ze skautISu)
(www.skautskyinstitut.cz)
►► pravidelně probíhá řada velmi kvalitních
►► v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Ostravě
kurzů, lesních škol, seminářů atd.
a Kolíně
►► vzdělávání pro vedoucí středisek, hospodáře,
►► můžete se zúčastnit řady zajímavých
revizory
programů, diskuzí, akcí a setkání se
zajímavými hosty
Vzdělávání na klíč
(www.skaut.cz/vzdelavani‑na‑klic)
► ucelená nabídka několika desítek nejrůznějších
seminářů a vzdělávání na klíč

Personalistická podpora
Získávání spolupracovníků, skautské inzeráty
(jobs.skaut.cz)
►► web pro hledání nových spolupracovníku
či zveřejnění nabídky vlastních dovedností
a znalostí
►► nejrůznější skautské inzeráty a také návod
„jak dobře napsat inzerát“

Mentoring
(www.skaut.cz/mentoring)
►► zkus ve svém okolí najít vhodného mentora,
který je schopen předat své zkušenosti
a zkonzultovat problémy, které řešíš

Další formy poděkování

Poradna SpV
(spv.skauting.cz/poradna, poradna@skaut.cz)
►► potřebujete‑li konzultovat nebo řešit
problém s dítětem se specifickými potřebami,
neváhejte se obrátit na odbor Skauting pro
všechny (SpV)

Koučink
►► můžeš si vybrat z nabídky profesionálního
Generátor poděkování
osobního kouče, který ti pomůže
(generator.skaut.cz/diky)
s dosahováním cílů, ať už osobních nebo
►► využijete ho pro tvorbu různých druhů
skautských
individuálních poděkování
►► díky spolupráci s Koučink centrem ti tuto
►► možnost tisku z PDF nebo k poslání e‑mailem,
službu můžeme nabídnout za velmi dobrých
jako obrázek na FB apod.
finančních podmínek

Připravené papírové dekrety či dřevěný knoflík
„Díky Ti!“, který je možné nosit i na kroji, dostupné
na webu TDC (obchod.skaut.cz) a řadu dalších
skautských drobností dostupných v JUNu
(www.junshop.cz).

Členské karty

(www.skaut.cz/karta, příp. www.eyca.cz)
Každý člen může mít
svou členskou kartu:
► přináší skautskou
sounáležitost, ale také
síť slev
► osoby ve věku 6 až 30 let mají kartu s logem
EYCA
(slevová síť po celé Evropě)
► pro děti studenty a seniory i jako průkaz
o věku k levnější dopravě
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Časopisy
(casopisy.skaut.cz)

V registraci má každý člen
nárok na spolkový časopis:
► časopis pro každou
věkovou kategorii
► pro činovníky navíc metodická příloha
Skauting
► časopisy každé 2 měsíce papírově do
schránky
Správa časopisu z registrace ve skautISu,
v případě objednávky dalších časopisů navíc
i pro nečleny lze využít www.send.cz.

Pojištění

(www.skaut.cz/pojisteni)
Jedním z důležitých benefitů,
které jsou k dispozici všem jed‑
notkám a členům organizace
jsou různé typy pojištění:
►► pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
(pojištěni jsou automaticky vedoucí OJ,
vedoucí oddílů a jejich zástupci, vedoucí
táborů; další osoby může snadno dopojistit
středisko ve skautISu za 48 Kč/rok/osoba)
►► pojištění majetku – proti živlu, krádežím,
vandalizmu i dalším rizikům

(lze pojistit nemovitý i movitý majetek; lze
pojistit budovy vlastněné OJ, ale i pronajaté
skautům; stejně tak skautský movitý majetek
lze pojistit, i když je umístěn v cizím objektu)
►► úrazové pojištění (pojištěni jsou automaticky
všichni účastníci skautských akcí – členové
i nečlenové)
►► cestovní pojištění
(pro zahraniční akce, tábory apod. lze sjednat
výhodné pojištění do zahraničí)

Hospodaření a účetnictví

►►
►►
►►
►►
►►

Oddílové a táborové
hospodaření
(h.skauting.cz)
► vhodné pro použití
v oddílech
peněžní deník oddílových akcí a táborů
evidence účastníků akcí
cestovní příkazy
propojení se skautISem
bezplatná pomůcka pro skautské hospodáře

On‑line účetnictví ESO pro spolky
(eso.skeleton.cz)
►► ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže
(ČRDM) vytvořeno na míru pro spolky našeho
typu
►► podvojné i jednoduché účetnictví
►► evidence majetku, dotací, akcí
►► základní napojení na skautIS
►► cenově výhodný účetní software pro
střediska (660 Kč/rok)

Skautská grafika, logo a grafický manuál
Grafický manuál a skautská
grafika
(logo.skaut.cz)
► kompletní informace o použí‑
vání skautského loga,
skautských grafických prvků a jak jednoduše
na skautskou grafiku
►► jednoduchá grafická pravidla i kompletní
skautský grafický manuál v PDF
►► vzory dokumentů, prezentací a mnoho
dalších vzorů ke stažení
Generátor loga
(generator.skaut.cz)
►► skvělý nástroj pro snadné vygenerování
skautského loga oddílu, akce, základny

►► k oficiálnímu skautskému logu lze doplnit
text a získat logo pro další použití
Canva
(canva.com)
►► on‑line nástroj pro snadnou tvorbu skautské
grafiky (letáky, plakáty, pozvánky na akce…)
►► při použití skautského účtu obsahuje
připravené šablony, skautské písmo i barvy
►► podrobné informace:
krizovatka.skaut.cz/clanky‑na‑webu/
2961-skautska‑grafika‑canva
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skautIS – informační systém
(is.skaut.cz)

Hlavní on‑line nástroj Junáka –
českého skauta
(is.skaut.cz). Zajišťuje evidenci
členů, jednotek, akcí, základen,
majetku i mnoho dalšího.
Systém skautIS je vstupním bodem pro přístup
k mnoha výše uvedeným benefitům a nástrojům.
Klíčové funkce a moduly:
►► evidence jednotek a osob (+ registrace,
exporty, grafické přehledy a Skautský
adresář)
►► tábory, vzdělávací akce (kompletní agenda
i dotace) i další akce
►► benefity (časopisy, členské karty, STS,
Skautská energie, G Suite, hosting)
►► klubovny, základny, nábory
►► hodnocení kvality
►► dotace, pojištění, sklady a majetek
►► sněmy a spolkový rejstřík
Nový skautIS – design, funkce, ovládání:
►► přinesl úplně nové prostředí (hlavní menu,
záložky, přizpůsobení dle potřeb uživatele).

►► úplně nová přihlašovací stránka (a související
stránky pro registraci a aktivaci účtu).
►► nový skautIS se dobře ovládá na desktopu
i dotykovém mobilním zařízení
(pozor: není cílem zajistit všechny agendy jen
na mobilu, přesto použít přiměřeně jdou).
Možnosti vlastního přizpůsobení pro uživatele,
např.:
►► homepage „Můj skautIS“
►► vlastní pořadí záložek v agendách
►► řazení a přizpůsobení tabulek
►► pamatování si filtrů a hledání
►► nastavení viditelnosti používaných rolí
Užitečné odkazy ke skautISu
►► testovací skautIS (test‑is.skaut.cz) –
vyzkoušejte si práci se skautISem nanečisto
►► nápověda nejen ke skautISu
(napoveda.skaut.cz) – obsahuje i pravidelný
seznam novinek
►► technická podpora nejen ke skautISu
(podpora.skaut.cz)

ABY ŽÁDNÁ INFORMACE NEUNIKLA
Skautská křižovatka
(krizovatka.skaut.cz)
Všechny důležité informace
pro hnutí nejen z ústředí,
předpisy, pozvánky,
události atd.

SkautInfo
(www.facebook.com/SkautInfo)
Na Facebooku přináší
informace, zajímavosti a důležité události ze
života organizace.

E‑mailové newslettery
Pravidelné souhrnné emaily,
které vybírají to nejdůležitější
ze Skautské křižovatky. Stačí
si po přihlášení vybrat, co vás
zajímá.

SkautFórum
(www.facebook.com/groups/skautforum)
Prostor pro diskuze, sdílení a vzájemnou pomoc
pro aktivní skautské činovníky.

