Kvalifikační řád STTO
1 Úvodní Ustanovení
1.1

Kvalifikační řád je závazné ustanovení, které přijímá Vedení STTO a dohlíží na jeho
plnění.
1.2 Slouží pro interní potřeby STTO.
1.3 Kvalifikační řád slouží všem členům Kruhu STTO (od 15 let), vedoucím oddílů a
Vedení STTO.

2 Charakteristika vzdělávání
2.1

Školení a získávání kvalifikací je pořádáno s cílem předávat zkušenosti a informace
související s činností Sdružení mladším vedoucím a instruktorům.

3 Organizace Vzdělávání
STTO nejméně jednou ročně pořádá organizované školení, jehož absolvování je
podmínkou pro získání kvalifikace. Vzdělávání v jiné formě STTO neposkytuje a
zájemci se tak musí spolehnout na samostudium a pomoc ostatních.
3.2 Vedení STTO jmenuje s dostatečným předstihem vedoucího školení. Pověřený
vedoucí školení podle pokynů Vedení zorganizuje. Zejména zajistí školitele, dohlédne na
průběh školení, zajistí přezkoušení apod.
3.3 Kvalifikace je složena z několika částí, dle aktuální potřeby vzdělávání. O situaci v
oddílech budou Vedení pravidelně informovat oddíloví vedoucí.
3.4 STTO pořádá ve vhodném termínu školení.
3.5 Školitelé, jsou osoby pověřené Vedením STTO vést školení pro danou oblast
vzdělávání. Zároveň Vedení při pověřování školitelů zajistí, že školitelé budou osoby
znalý a budou mít veškeré předpoklady ke školení daného oboru.
3.6 Školení, jsou lidé, kteří mají nárok na udělení některé z kvalifikací.
3.7 Organizátor školení po skončení akce předá Vedení STTO vyhodnocení.
3.1

4 Získání a udělování kvalifikace
4.1

O udělení kvalifikací rozhoduje Vedení STTO na návrh oddílového vedoucího

4.2

Vedení pověří kvalifikační tým, který hodnotí testy a znalosti adeptů ke kvalifikaci.
Tento tým pak předává zpracované výsledky oddílovým vedoucím, resp. Vedení STTO.
4.3 Znalost činnosti v oddílech a je shrnuta v závěrečném pohovoru s oddílovým
vedoucím.

5 Kriteria kvalifikace
5.1
5.2

Kvalifikaci instruktora může získat člen STTO dovršením 15 let věku.
Kvalifikaci vedoucího může získat člen STTO dovršením 18 let věku.

6 Platnost kvalifikací
6.1
6.2

Kvalifikace instruktora je platná jeden rok.
Kvalifikace vedoucího je platná tři roky po prvním získání kvalifikace. Pokud
vedoucí ve druhém nebo ve třetím roce od prvního získání kvalifikace svou kvalifikaci
obnoví, má tato od nynějška neomezenou platnost. Pokud ji vedoucí v uvedených dvou
nebo třech letech neobnoví, je případná další kvalifikace platná opět pouze tři roky a je
nutno ji po dvou nebo třech letech obnovit.

7 Záměr vzdělávání, učební plán
7.1

Vzdělávání lidí v STTO slouží nejen pro organizační zabezpečení a chod oddílů,
Vedení a jiných částí, ale také jako možnost osvojení-si cenných dovedností a zkušeností
v oblastech komunikace, organizace, hospodaření, první pomoci a mnoho dalšího.
7.2 Vedení STTO je povinno nabízet členům STTO starších 15let (členové Kruhu)
minimální vzdělání pro úspěšné splnění kvalifikace. A to přímou formou vzdělávání.

8 Další
8.1

Vedení STTO si vyhrazuje právo uznání jiných certifikovaných kvalifikací.

9 Závěrečná ustanovení
9.1
9.2
9.3

Kvalifikační řád a jeho změny schvaluje Kruh.
Kvalifikační řád vstupuje v platnost 22. 5. 2010
Změna kvalifikačního řádu vstupuje v platnost 24. 4. 2011

