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Čekatelská zkouška 

Cíl čekatelské zkoušky 
Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního 
systému. Všechny ostatní kvalifikační stupně předpokládají minimálně předchozí složení ČZ.  
Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému 
rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a 
metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum. 

Oprávnění absolventa čekatelské zkoušky 
Čekatelská zkouška poskytuje kvalifikaci ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo k vedení jednotlivé krátkodobé akce se 
souhlasem a podle pokynů vůdce (při dodržení všech příslušných předpisů). ČZ není postačující kvalifikací 
k samostatnému vedení oddílu nebo tábora.  
Čekatelská zkouška ve spojení se zvláštním kurzem pro vedení klubů dospělých je postačující kvalifikací pro vedení 
klubu dospělých.  
Absolventi ČZ jsou oprávnění používat příslušné krojové označení. 

Uchazeči čekatelské zkoušky 
Uchazeči o složení ČZ musí splňovat následující podmínky: 

• věk nejméně 16 let  

• souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován  

• čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)  

• znalosti skautské stezky přiměřené věku v rozsahu I.a II. stupně (potvrzuje vůdce oddílu)  

Předseda má právo vstupní podmínky doplnit požadavkem na vypracování písemné práce na téma podle výběru 
uchazeče. Adepti jsou povinni se na zkoušku písemně přihlásit, součástí přihlášky je i potvrzení o splnění vstupních 
podmínek. 
 
Písemnou přihlášku na ČZ odevzdá uchazeč o ČZ svému vedoucímu oddílu/střediska nejpozději týden před konáním 
zkoušky.    

Příprava na ČZ 
Na složení čekatelské zkoušky se může uchazeč připravit dle svého rozhodnutí libovolným (nebo několika) 
z následujících způsobů: 

• účast na čekatelském lesním kurzu  

• účast na čekatelském kurzu  

• příprava v oddíle, kmeni, středisku  

• samostatná příprava  

Témata čekatelské zkoušky 
1) Myšlenkové základy skautingu 
2) Úvod do pedagogiky a psychologie 
3) Metodika 
4) Bezpečnost 
5) Zdravověda 
6) Organizace a právo 
7) Základy hospodaření 

Přehled témat a jejich přesná definice je převzata z publikace Čekatelská zkouška, Junák, svaz skautů a skautek ČR – 
Tiskové a distribuční centrum, 1998. Tato brožura bude použita jako základní příručka na jejímž podkladě budou 
uchazeči o čekatelskou zkoušku zkoušeni. 
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Nejpozději týden před konáním čekatelské zkoušky odevzdá uchazeč o ČZ svému vedoucímu písemně vypracovanou 
práci v rozsahu 2xA4 na jedno z výše uvedených témat. Práce nebude psána na stroji, ale rukou a bude provedena tak,  
aby nesnižovala vážnost ČZ (tj. náležitá úprava, čitelnost apod.). Téma písemné práce si uchazeč může z výše 
uvedených bodů zvolit sám.      

Zkušební komise ČZ 
Pořadatelem ČZ je vedení o.s. Skautů a skautek Lilie. Pořadatel jmenuje předsedu ČZ a tajemníka ČZ. Předseda ČZ 
volí předsedy zkušební komise pro jednotlivá témata ČZ. Předseda zkušební komise musí mít instruktorskou 
kvalifikaci, nebo výjimečně vůdcovskou zkoušku a odbornou činovnickou kvalifikaci v jednom ze zkušebních oborů. 
Předseda sestavuje komisi, která má nejméně tři další členy. Zkoušející ve všech oborech musejí mít vůdcovskou 
zkoušku (respektive hospodářskou nebo organizační zkoušku pro zkoušející těchto oborů).  

Organizace čekatelské zkoušky 
V rámci o.s. Skautů a skautek Lilie může působit i více komisí. Celá zkouška probíhá obvykle v jeden den, v případě 
potřeby může být rozdělena do více dnů. Zkušební komise se sejde nejméně jedenkrát před zahájením zkoušek, 
překontroluje, zda uchazeči splňují vstupní podmínky, a dohodne organizaci a formu zkoušek. 
 
S dostatečným předstihem (nejpozději však při zahájení zkoušek) předseda uchazeče seznámí: 
• s vlastním průběhem zkoušek, 
• se systémem činovnického vzdělávání, 

Forma čekatelské zkoušky 
Možné formy zkoušky jsou např.: 

• ústní pohovor, 
• písemný test, 
• řešení modelové situace (teoreticky i prakticky), 
• písemná práce, 
• samostatné vystoupení k danému tématu (např. pro účastníky kurzu), 
• závod, soutěž. 

 
Každý obor může být zkoušen jinou formou. Během celé zkoušky mají být použity 
nejméně dvě různé formy, z toho alespoň jedna ústní. 

Hodnocení čekatelské zkoušky 
Každý zkoušený obor je hodnocen zvlášť příslušnou zkušební komisí. Hodnotící stupnice má čtyři stupně:  
1 – výborný, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – nevyhověl.  
Celkový výsledek zkoušky má dva stupně prospěl/neprospěl. Neprospěl uchazeč, který je alespoň v jednom oboru 
zkoušek hodnocen známkou 4 – nevyhověl. Uchazeč, který neprospěl má možnost zkoušku opakovat do jednoho roku 
u téže komise. Hodnotící známku v daném oboru uděluje zkušební komise, přičemž rozhodující slovo v komisi má 
předseda zkušební komise (dva hlasy). Všichni účastníci, kteří prospěli, obdrží čekatelský dekret, který podepisuje 
předseda zkušební komise a pořadatel zkoušek. 

Dokumentace čekatelské zkoušky 
Tajemník ČZ je povinen vést o zkoušce protokol, který obsahuje: 

• Základní údaje o jednotlivých uchazečích 
• Seznam členů komisí 
• Datum a místo zkoušky 
• Otázky a hodnocení uchazečů v jednotlivých oborech 
• Celkové hodnocení jednotlivých uchazečů 
• Stručný popis průběhu zkoušek 
• Přehled vydaných čekatelských dekretů 

 
Protokol se ukládá na sídle o.s. skautů a skautek Lilie.  
 

 


