Zveřejněno 15. 6. 2021

Vzdělávání
Řešíme veškerou administrativu kolem skautských vzdělávacích akcí,
získávání kvali kací, hodnocení vzdělávacích projektů a přidělování
odpovídajících dotací. Poskytujeme poradenský servis
vzdělavatelům. Zabýváme se aktualizací kvali kací a perspektivami
skautského vzdělávání do budoucna.
Úzce spolupracujeme s Odborem pro vzdělávání, se skupinou Tkaní tvořenou
představiteli instruktorských škol (lesních i nelesních) a s dalšími pracovními
skupinami.
Kontaktovat nás můžete na adrese vzdelavani@skaut.cz .

Filip Hlavinka - Mukóki
zpravodaj pro vzdělávání
lip.hlavinka@skaut.cz

Michal Peroutka - Pérák
koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Pérák se podílí na strategickém a koncepčním plánování vzdělávacího systému Junáka českého skauta, na řízení jeho kvality a na koordinaci některých projektů. Spadá pod
něj také vzdělávací agenda jako taková, dále komunikace a všestranný servis pro
skautské vzdělavatele a další zájemce o skautské vzdělávání. Někdejší vůdce VLK Ursus
a garant OČK vedení oddílu. Aktuálně zpravodaj pro vzdělávání a personalistiku
1. střediska Kolín.

Jana Godarová - Ellie
koordinátorka projektu hospodářských a organizačních činovníků
(HOČ)
jana.godarova@skaut.cz

V rámci strategické priority vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků
probíhá nastavování nových vzdělávacích kurzů určené přímo pro potřeby výkonu
některých funkcí. Ellie se zaměřuje na de nici potřeb členů revizní komise pro jejich
výkon, tvorbu a revizi metodických materiálů, vybudování systému vzdělávání revizorů.
Na starosti má i tvorbu pravidelných informačních balíčků pro členy revizních komisí střípky pro revizory.
Ellie se věnuje oblasti hospodaření i v domovském středisku a okresu, na vzdělávacích
kurzech (ČK,VK, manažerské kurzy), je členka týmu MUŠKA, PoČinu.

Jaroslav Petřík - Australan
koordinátor OČK
australan@skaut.cz, 605 551 815 (STS)
Australan je koordinátorem odborných činovnických kvali kací (OČK). Zpracovává
jednotlivé žádosti, komunikuje s garanty, spolu se zpravodajem VRJ pro vzdělávání
zajišťuje funkčnost garantských skupin jednotlivých oborů. Připravuje každoroční
Společný seminář OČK.
Mimo práci je stálým instruktorem Jesenické lesní školy, kde má na starosti výzvy
a pomáhá, s čím je právě potřeba. Působí také v jablonecké komisi vůdcovských
zkoušek.

