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Skautská výchovná metoda 
Rozumí jednotlivým částem skautské výchovné metody i metodě jako celku. 

Ví, jakou roli ve skautingu hraje skautská výchovná metoda. Ví, k čemu je dobrá, zná 
její části (umí je popsat a uvést na příkladu), vědomě umí části metody začlenit do 
práce s oddílem. Její jednotlivé prvky dokáže najít v programu oddílu. 

Přijímá skautskou výchovnou metodu 

 

Skautská výchovná metoda je jedinečný systém prostředků, které jsou 
vzájemn ě propojeny . S metodou pracujeme jako s celkem. Je důležité zapojovat 
všechny prvky metody. Žádný z nich nesmí být upozaďován nebo upřednostňován. 
Jestliže bude jeden z prvků opomíjen, snižuje to účinnost metody. Používání této 
metody nám pomáhá docílit všestranného rozvoje dětí a mladých lidí v oddílech.  

Skautskou výchovnou metodu tvoří: slib a zákon, u čení se zkušeností, 
družina, symbolický rámec, p říroda, program osobního r ůstu.  

Zapojení všech 7 prvků naráz není téměř možné. Vedoucí se proto snaží 
vymýšlet různé činnosti, které obsahují více prvků, a jednotlivé činnosti střídat. Tím 
zabezpečí zapojení všech prvků metody. 

Využívání skautské výchovné metody pro nás je nejen výhodné, ale dokonce 
i závazné – je totiž popsána ve Stanovách Junáka. Výchovná metoda je bezesporu 
i tím, co d ělá skauting skautingem.  

 
Slib a zákon 

Slib a zákon jsou základní oporou skautského duchovního života. Vyjad řují 
mravní hodnoty skautingu . Zákon slouží jako návod k tomu, jak se správně má 
skaut chovat. Slibem se následně skaut dobrovolně zavazuje k naplňování 
skautských hodnot.  

Slib a zákon slouží jako průvodci skautským duchovním životem. Zároveň 
pomáhají srozumitelně vysvětlit už těm nejmladším skautské hodnoty a skautský 
pohled na svět.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

Komentář [AV1]: Tohle je 
prostor pro jejich poznámky, 
které vzejdou z diskuze o 
praktické aplikaci v oddíle 
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Učení se zkušeností 

Každý člov ěk se nejlépe nau čí věci tím, že si je sám vyzkouší a sám je 
dělá. Z toho vychází i druhý prvek skautské metody – učení se zkušeností. Učení se 
zkušeností zahrnuje i mravní výchovu. Každý skaut se musí naučit činit dobro – 
každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek. 

Díky skautingu si mohou mladí lidé vyzkoušet velké množství činností. Mají 
prostor v nich dělat chyby, a ze svých chyb se poučit. Je důležité dávat velký prostor 
pro rozhodování dětí. Možná se vše nestihne tak rychle, jak by se to zvládlo, kdyby 
o tom rozhodovali vedoucí, ale děti se tím mnoho naučí.  

Je důležité přemýšlet o činnostech tak, abychom je nedělali jen pro činnost 
samotnou . Nejlepší je dětem ukázat využití v reálném životě mimo klubovnu.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Družina 

Skauting neučí mladé lidi fungovat jen jako individuality, ale zároveň jim dává 
příležitost naučit se fungovat jako platný člen skupiny. Skautská výchova probíhá 
v rámci specifických skupin, které nazýváme družiny.  

V družinovém systému využíváme přirozené vlastnosti sdružovat se do skupin. 
Družina je parta kamarádů, kde každý jeden člen je důležitým článkem. V družině 
neslučujeme jen elitu oddílu, ale právě naopak. Pro družinový systém nejsou 
podstatné výsledky, ale to, jak družina funguje, jak se v ní jednotliví členové chovají 
a jaké mají vztahy .  

S postupným dospíváním přijímají jednotliví členové více zodpovědnosti 
a úkolů. Každá družina má svého rádce. Rádce je o něco málo starší a zkušenější 
než zbytek družiny. Je to osoba, kterou družina respektuje a uznává, ale zároveň je 
pro skupinu kamarádem. Rádce  podněcuje skupinu k aktivitě – přichází s nápady na 
činnosti, dopomáhá osobnímu růstu jednotlivých členů, atd. 

Oddílový vedoucí by měl poskytnout rádci dostatečný prostor pro vedení jeho 
družiny. Měl by pomáhat rádci s věcmi, které se teprve učí. Důležité je, aby byl rádce 
motivován pro další vedení oddílu. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Symbolický rámec 

Výchova je mnohem účinnější, když je pro děti atraktivní . Atraktivitu 
skautskému programu poskytuje tzv. symbolický rámec. Ale co to je symbolický 
rámec? Jsou to p říběhy, kterými v d ětech rozvíjíme p ředstavivost, fantazii 
a touhu po objevování.  

Symbolický rámec zabalí běžné činnosti v oddíle do něčeho, co je pro děti 
zajímavé. Hrají hry a přitom si ani nemusí všimnout, že se u toho naučily nové 
dovednosti, nebo si osvojily nové hodnoty.  

Symbolický rámec je hrou, která usnadňuje role dospělým průvodcům i dětem. 
Neměl by se stát únikem z reality do světa pohádek. Je nutné ohlídat, aby se 
symbolický rámec nestal jen líbivým prázdným příběhem bez výchovného obsahu. 
Má děti bavit, ale nesmí to být jediný aspekt, na který se zaměříme. Důležité je, aby 
se skrze něj naučily užitečné věci. 

Skauting sám o sobě je vlastně symbolickým rámcem. Baden Powell se rozhodl vychovávat 
mladé hochy hrou na průzkumníky a objevitele (scouty). Skrze tuto hru je vedl k hodnotám jako je 
přátelství nebo fair play.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Příroda 
Příroda je pro skautskou výchovu nejpřirozenějším prostředím. Příroda nás 

může mnoha věcmi inspirovat.  Každého napadne, že nám příroda poskytuje ideální 
kulisu pro naše programy. Nemělo by ale zůstat jen u toho. 

 Příroda by pro nás měla být zejména výchovným prost ředkem . Dokáže totiž 
naučit člověka mnoha užitečným dovednostem jako je překonávání nepohodlí, 
skromnost, či pokora.  

Příroda umí člověka potrápit v podobě nouzových situací, kdy je potřeba, aby 
družina spolupracovala, ale umí i projevit své kouzlo. Ukázat svůj klid a energii. 

Rádci v přírodě mohou pomáhat dětem porozumět zákonitostem přírody 
a v neposlední řadě je naučit přírodu chránit. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Program osobního růstu 

Cílem výchovy Junáka je všestranný rozvoj jedince. Je dobré, když program 
mladé lidi baví, ale je potřeba myslet na to, že každá aktivita, kterou děláme, má mít 
svůj cíl . Činnosti v oddíle by měly dávat šanci se každému členovi rozvíjet.  

Programy a činnosti, které oddíl nabízí, by neměly mít podobu umetené 
cestičky. Už od nejmenších členů bychom měli nastavovat přiměřené překážky, které 
budou děti překonávat. Překonáváním překážek se učí nové věci a rozvíjí své 
schopnosti.  

Skautský program podněcuje děti k tomu, aby rozvíjeli i své individuální 
dovednosti (stezky, odborky, ….). Oddíl by měl nabízet aktivity, které probudí zájem 
o zdokonalování sama sebe.  

Osobní rozvoj se netýká jen dětí. Rádci a vedoucí oddílů jdou svým členům 
příkladem absolvováním vzdělávacích kurzů nebo jiných setkání. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Dospělí průvodci 

Dospělí členové jsou pro mladší členy průvodci skautským světem. Jejich 
vztah je založený na dobrovolném partnerství. Dospělý by měl pro dítě být kladným 
vzorem a hlavně starším p řítelem . Přítelem, který dítě dobře zná a zajímá se o ně. 
Přítelem, který dítě podporuje v objevování a učení se nových věcí a dovedností. 
Průvodce pomáhající najít správný směr, kterým se dítě má dát.  

Být průvodcem je velká zodpov ědnost.  Pro roli průvodce musí být jedinec 
dostatečně zralý. Dospělý průvodce by se měl vzdělávat a pracovat na poznávání 
svých silných i slabých stránek. Dospělý se neustále a nejvíc učí právě od svých 
svěřenců. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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