Zveřejněno 28. 5. 2021

Slib a zákon
Skautská výchova je především sebevýchovou, ve které hraje klíčovou
roli upřímný a dobrovolný závazek mladého člověka snažit se žít podle
skautských principů, které jsou vtěleny do skautského slibu a zákona.
Skautský slib a zákon jsou středobodem skautské výchovné metody
a základní oporou duchovního života. Řídí se jimi celé skautské hnutí,
inspirují rozhodování a utvářejí ideální chování a jednání pro všechny
naše aktivity a interakce.
Během skautského života se vyvíjí pochopení slibu a zákona, jejich význam se postupně
prohlubuje a jsou čím dál víc důležitější. Tato vzdělávací cesta je ústřední částí
intelektuálního, emocionálního, sociálního a duchovního rozvoje prožívaného skrze
skauting, přičemž zdůrazňuje klíčové principy skautingu.

Skautský slib
Skautský slib zní:
"Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“
Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.”
Skautský slib je osobní dobrovolný závazek k dodržování skautského zákona, souboru
sdílených hodnot, které jsou základem všeho, co skaut dělá, čím je a čím chce být.
Složením skautského slibu se skaut hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se
kterým tyto hodnoty sdílí. Činí tím vědomé a dobrovolné rozhodnutí přijmout skautský
zákon a zavazuje se, že bude konat “jak dovede nejlépe”, a že tak přijímá zodpovědnost
za svůj vlastní osobní rozvoj. Složení skautského slibu je prvním symbolickým krokem
v procesu sebevzdělávání.
Slib vlčat a světlušek je na rozdíl od skautského slibu příslibem jejich snahy. Vedoucí
musí vlčatům a světluškám pomáhat pochopit jejich slib a po složení slibu je vést k jeho
dodržování. Děti ve věku vlčat a světlušek nejsou schopné porozumět abstraktním
pojmům jako je Pravda a Láska.

Skautský zákon
Skautský zákon zní:
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
Dívky a ženy používají znění v ženském rodě.
Skautský zákon je pozitivním životním kodexem, pomocí kterého skauting představuje
své univerzální hodnoty mladým lidem konkrétním a praktickým způsobem
v každodenním životě. Jasně de nuje to, jakým by měl skaut být, jaké má mít vlastnosti.
Hodnoty, které jsou obsaženy ve skautském zákoně a které člověk přijímá složením
skautského slibu, pomáhají formovat mladé lidi, jejich chování a jejich život ve
společnosti.

Co mi pomůže při práci v oddíle?
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Vědět, kam vedu
… benjamínky
Benjamínci mají porozumět třem klíčovým heslům obsaženým ve
skautském zákoně a slibu. Slib a zákon by se měly pravidelně objevovat
v programu, díky čemuž jim benjamínci lépe rozumějí.
… vlčata a světlušky
S pomocí dospělých jsou vlčata a světlušky schopny vyjádřit své vlastní
chápání skautského slibu a zákonu. Pro zdůraznění jejich důležitosti jsou

ve vhodných chvílích slib a zákon zmiňován během programu.
… skauty a skautky
Skauti a skautky dokáží nezávisle vyjádřit své vlastní chápání slibu
a zákona a dokáží je aplikovat na svůj běžný život mimo skautské
prostředí.
… rovery a rangers
Mladší RaR dokáží vyjádřit své chápání skautského slibu a zákona a jeho
aplikaci do svého každodenního života. Starší RaR navíc berou na zřetel
závazek, který slib a zákon představují, a který podporují a svým styl
života hlásají. Také chápou svou vlastní víru, respektují víry ostatních a jak
tyto víry ovlivňují život, který žijí.
Starší roveři a rangers používají slib a zákon jako nástroj k podpoře
a rozvoji sebe sama a pomoci ostatním. Mají hluboké pochopení etiky
a používají ho k řešení etických problémů.
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Ptát se, jak se mi to daří
U oddílu mladších členů (benjamínci, vlčata a světlušky):

Co pro vás znamená slib?
Proč je náš slib důležitý?
Jaké dobré skutky vykonáváš?
Dařilo se vám tento týden dodržovat světluškovský/vlčácký slib,
zákon?
Jak bychom mohli do našeho programu zahrnout aktivity týkající se
našeho slibu a zákona?
… Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.
U oddílu starších členů (skaut a skautky, roveři a rangers):

Kolikrát váš oddíl poskytl příležitosti k tomu, aby členové a členky
mohli zkoumat své vlastní já a rozvíjet se duchovně? Jak lze v těchto
úvahách použít skautský slib a zákon?
Probíráte ve svém oddíle pravidelně skautský slib a zákon? Jak
můžete zajistit, aby všichni členové a členky dobře rozuměli slibu

a zákonu?
Jsou členky, členové a dospělí ve vašem oddíle dobrými vzory pro
mladší členy? Jste věrní slibu a zákonu? Jakými způsoby to můžete
zlepšit?
… Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.
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Inspirovat se
Tichou poštou - Několik dopisů o smyslu skautingu. Na konkrétní
aktivitě sledujte, jak se smysl skautingu zrcadlí v každodenním životě
oddílu
Nikdy nekončící dobrodružství - metodický průvodce rozvojem
duchovního života
Skautské odkazy - o obřadech a rituálech
Jiří Zajíc - Edy: Příběhy ke skautskému slibu a zákonu +
audionahrávky + metodika
Texty od Petra Hájka - Balúa
Rodinné stříbro českého skautingu - Co patří mezi základní
kameny skautské výchovy? Jak moc jsou využívané
v současnosti?
Drobničky - Metodika pro vůdce vlčat týkající se dobrého
skutku včetně praktických metodických ukázek.
Duchovní výchova a skautský zákon - úvaha od jana Pečeného,
Neptuna
Pěšinky Benjamínků oblast Kdo jsem
Stezka/Cestička vlčat a světlušek a žabiček oblast Kdo jsem
Stezka Skautů a skautek oblast Kdo jsem
Chystám program - Skautský slib a zákon
Vlčci a světýlka (světlušky, vlčata, žabičky)
Poutník za pravdou/Poutnice za pravdou
Odborky (skauti a skautky, roveři a rangers)
Průvodce/průvodkyně křesťanskou kulturou
Poutník/poutnice za pravdou
Ježíšův kamarád/kamarádka
Články na téma Slib v časopisu Skauting
Články na téma Zákon v časopise Skauting
Články s tagem zákon a slib v časopise Světýlko
Články s tagem slib v časopise Roverský kmen
Články s tagem zákon v časopise Roverský kmen

Velká část materiálů vznikla za přispění Odboru duchovní výchovy. Neváhej se proto na
ně obracet s dotazy k tématu.
Zdroje:
Programové teze
The Scout Method Flash Cards
WOSM - The scout method
WOSM - The Essential Characteristics

