Závazný pokyn k organizování vzdělavatelské činnosti v ČOS
Vzdělavatelská činnost ČOS na úrovni ústředních orgánů je řízena a organizována v souladu
s Organizačním řádem vzdělavatelského sboru, který byl přijat na 7. zasedání výboru ČOS 24.
4. 2004. Nejvyšším odborným útvarem pro vzdělavatelskou činnost župy je župní
vzdělavatelský sbor, v jehož čele je vzdělavatel župy. Dalšími útvary ve vzdělavatelské
činnosti župy mohou být komise župního vzdělavatelského sboru. Za řízení a organizaci
vzdělavatelské práce v tělocvičné jednotě je odpovědný vzdělavatel jednoty, v případě
velkých tělocvičných jednot mohou být zřizovány i sbory vzdělavatelů jednoty. Organizační
uspořádání a funkční povinnosti útvarů a činovníků ve vzdělavatelské činnosti na úrovni žup a
jednot obsahuje níže uvedený pokyn. Povinnosti a práva sborů vzdělavatelů jednot upravují
jednotlivé jednoty v souladu s níže uvedeným pokynem ve svých organizačních a jednacích
řádech.

I.
Župní vzdělavatelský sbor
Župní vzdělavatelský sbor (dále jen ŽVS ČOS) je nejvyšší orgán ve vzdělavatelské činnosti
župy. Jeho zasedání se účastní vzdělavatelé tělocvičných jednot působících v rámci dané
župy, případně členové komisí župního vzdělavatelského sboru. Zasedání župního
vzdělavatelského sboru, které svolává a řídí župní vzdělavatel, se schází zpravidla dvakrát
ročně a usnáší se za přítomnosti nejméně poloviny svých členů nadpoloviční většinou
přítomných. Ve své působnosti župní vzdělavatelský sbor především
- projednává a schvaluje usnesení o směru dalšího rozvoje vzdělavatelské činnosti župy
v rámci zásad a programu činnosti župy a VS ČOS
- projednává a schvaluje zprávu župního vzdělavatele o činnosti za uplynulé období a
plán práce na období další
- v souladu s volebním řádem vzdělavatelského odboru volí a může odvolat župního
vzdělavatele a jeho náměstka. Dále navrhuje předsednictvu výboru župy členy
kandidátní komise ŽVS a na návrh župního vzdělavatele bere na vědomí ustavení
poradních komisí ŽVS
- v případě, že ŽVS hospodaří s vlastním rozpočtem, kontroluje jeho plnění a schvaluje
jeho návrh
- schvaluje zásadní dokumenty ŽVS (organizační a volební řád)
Předmětem činnosti ŽVS je dále
- plnění úkolů, které vyplývají z činnosti župy, VS ČOS a jednání ústředních orgánů
ČOS
- ve spolupráci s ostatními programovými útvary župy zajišťování systematické
výchovné práce zaměřené především na sokolskou mládež
- koordinace kulturní činnosti župy včetně jejího finančního zajištění
- koordinace a řízení župní společenské činnosti a péče o župní sokolské symboly
- finanční podpora všech forem župní vzdělavatelské činnosti prostřednictvím získávání
grantových dotací
- sběr a archivace materiálů historického významu pro župu
- vedení a rozšiřování župních sokolských knihoven
- zajišťování propagace činnosti ČOS a župy především v oblasti vzdělavatelské včetně
prezentace dosažených výsledků v místním tisku
- spolupráce a výměna zkušeností s ostatními společenskými organizacemi a institucemi
v oblasti působnosti župy při výchovné, kulturní a společenské činnosti

-

podle potřeby zřizování odborných poradních komisí pro jednotlivé oblasti
vzdělavatelské činnosti župy

II.
Župní vzdělavatel
Řízením vzdělavatelské činnosti župy mezi zasedáními župního vzdělavatelského sboru je
pověřen župní vzdělavatel, jehož práva a povinnosti v jeho nepřítomnosti přebírá jeho
zástupce. Základní funkční povinnosti župního vzdělavatele jsou především
- zastupuje ŽVS ve výboru župy a jeho předsednictvu, vzdělavatelském sboru ČOS a
případně jiných orgánech župy
- podává ŽVS informace o závěrech jednání ústředních a župních orgánů a navrhuje
příslušná opatření
- v případě samostatného hospodaření ŽVS sestavuje rozpočet a odpovídá za jeho
plnění
- zajišťuje, aby činnost ŽVS byla souladu s příslušnými řády a stanovami ČOS
- zajišťuje spolupráci s ostatními složkami župy (náčelnictvo, župní odbor sportu)
- prostřednictvím vzdělavatelů jednot koordinuje v období mezi zasedáními ŽVS
výchovnou, kulturní, společenskou a propagační činnost župy
- podílí se ve spolupráci jednatelem župy na organizačně-administrativním zajištění
župní vzdělavatelské práce

III.
Komise župního vzdělavatelského sboru
ŽVS může ustanovit komise, které jsou jeho poradními orgány a připravují odborné materiály
ve vymezených oblastech vzdělavatelské činnosti, především výchovné, kulturní a
společenské. Komise jsou zpravidla 3-5 členné a tvoří je členové ŽVS a další přizvaní
činovníci ostatních programových útvarů župy. V čele komisí jsou předsedové jmenovaní
z řad členů ŽVS, kteří svolávají jejich jednání a zodpovídají za jejich činnost.

IV.
Vzdělavatel tělocvičné jednoty
Za organizování a řízení vzdělavatelské činnosti v tělocvičné jednotě je zodpovědný
vzdělavatel jednoty, jehož práva a povinnosti v jeho nepřítomnosti přebírá jeho zástupce.
Vzdělavatele a jeho zástupce volí valná hromada jednoty. V případě, že v jednotě existuje
vzdělavatelský sbor, volí uvedené činovníky a valná hromada jednoty tuto volbu bere na
vědomí. Vzdělavatel je členem výboru tělocvičné jednoty a mezi jeho základní funkční
povinnosti především patří
- připravuje pro výbor jednoty návrhy na rozvoj vzdělavatelské činnosti v rámci zásad a
programu činnosti ČOS a jejího vzdělavatelského sboru
- předkládá výboru jednoty a valné hromadě zprávu o činnosti ve vzdělavatelské oblasti
- při přípravě rozpočtu jednoty předkládá požadavky na finanční prostředky pro
vzdělavatelskou činnost a odpovídá za jejich hospodárné využívání

-

zastupuje jednotu v ŽVS a podává výboru jednoty informace o závěrech jednání
župních a ústřední vzdělavatelských orgánů
ve spolupráci s náčelníkem, náčelnicí a předsedou odboru sportu zajišťuje výchovnou
práci v jednotě, především se zaměřením na mládež
organizuje a řídí kulturní činnost jednoty (péče o pěvecké, taneční, recitační,
divadelní, loutkoherecké, folklorní a hudební soubory, pořádání výstav, besed apod.)
organizuje a řídí společenskou činnost jednoty (sokolské plesy, šibřinky, vzpomínkové
akce) a pečuje o sokolské symboly jednoty
ve spolupráci s ostatními činovníky jednoty usiluje o získávání grantových prostředků
na činnost a rozvoj jednoty
získává a archivuje materiál historického významu pro jednotu a pečuje o sokolskou
knihovnu včetně získávání nové literatury
věnuje pozornost starší sokolské generaci, například organizované ve Věrné gardě a
vytváří podmínky pro její uplatnění a společenské vyžití v Sokole
zajišťuje propagaci činnosti a významných akcí jednoty, župy a ČOS na místní úrovni
za využití vývěsních skříněk, místního tisku apod.
spolupracuje na místní úrovni s ostatními společenskými organizacemi a institucemi
(městské úřady, školy apod.) v oblasti výchovné, kulturní a společenské práce
zajišťuje ve spolupráci s jednatelem jednoty organizačně-administrativní činnost ve
vzdělavatelské oblasti

