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Oddíl I. Základní ustanovení
Článek 1. Oblast působnosti
I.1.1.

Tento vnitřní předpis upravuje činnosti v Hnutí Brontosaurus zaměřené na děti, děti a
jejich rodiče a působnost některých orgánů HB v této oblasti.
Článek 2. Sekce pro činnost s dětmi

I.2.1.

Sekce pro činnost s dětmi (dále jen Sekce) je odborná sekce složená z řad vedoucích
oddílů, klubů a dalších dětských skupin v rámci HB.

I.2.2.

Sekce:
a) stanovuje kritéria pro pořádání všech akcí pro děti v rámci HB,
b) stanovuje podmínky pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží v HB,
c) dohlíží na plnění cílů tohoto programu,
d) stanovuje podmínky pro udělování kvalifikací a pořádání kurzů,
e) jmenuje konzultanty BRDO (konzultanty pro činnosti s dětmi),
f) odnímá kvalifikace Vedoucí BRĎO a Praktikant BRĎO na základě podnětů konzultantů
BRĎO,
g) dbá o kvalitu pořádaných organizátorských kurzů a dohlíží na rozsah, obsah a kvalitu
vzdělávání na těchto kurzech,
h) poskytuje organizátorům aktivit pro děti metodický servis,
i) udržuje sít konzultantů kvalifikací BRĎO a dbá o naplňování standardů této kvalifikace.

I.2.3.

Koordinátorem činnosti sekce je vedoucí sekce.

I.2.4.

Sekce se schází minimálně jedenkrát ročně. V případě naléhavé potřeby svolá vedoucí
sekce její schůzku.

I.2.5.

Sekce je usnášeníschopná v přítomnosti alespoň poloviny členů sekce. Pro stanovení
usnášeníschopnosti se do počtu členů sekce nezapočítají ti, kteří se řádně svolané
schůzky bez omluvy nezúčastní.

I.2.6.

Sekce rozhoduje hlasováním - nadpoloviční většinou hlasů členů sekce přítomných
jednání. V případě potřeby je možné hlasovat na návrh vedoucího sekce také pomocí
prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím emailu.
Článek 3. Členství v Sekci

I.3.1.
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Členem sekce se stávají členové Hnutí Brontosaurus, kteří jsou držitele kvalifikace
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Praktikant BRĎO, vedoucí BRĎO a jsou přítomní na jednání sekce.
I.3.2.

Člen sekce je starší 18 let,

I.3.3.

Členy přijímá Sekce na svém zasedání.

I.3.4.

Členství v sekci zaniká se zánikem příslušné kvalifikace dle tohoto předpisu nebo
odstoupením nebo vyloučením ze sekce na jejím jednání.

I.3.5.

Člena sekce lze vyloučit zejména tehdy, pokud dlouhodobě nenaplňuje při své činnosti
poslání a cíle sekce nebo je-li dlouhodobě neaktivní.
Článek 4. Vedoucí Sekce

I.4.1.

Vedoucím sekce se může stát kterýkoli člen sekce starší 21 let, který je držitelem platné
kvalifikaci Konzultant BRĎO.

I.4.2.

Vedoucího sekce volí sekce a potvrzuje ve funkci Valná hromada Hnutí Brontosaurus.

I.4.3.

Vedoucí sekce je volen na období 3 let.

I.4.4.

Vedoucí sekce:
a) koordinuje práci sekce,
b) potvrzuje udělení a prodloužení kvalifikace Praktikant BRĎO, vedoucí BRĎO,
a Konzultant BRĎO,
c) zastupuje sekci v jednání s orgány Hnutí Brontosaurus, se základními články,
regionálními centry, kluby a dalšími subjekty,
d) informuje orgány Hnutí Brontosaurus a v případě potřeby základní články, regionální
centra, kluby či držitele kvalifikací o aktuálních problémech,
e) koordinuje činnost sekce s činností sekce vzdělávání a ostatními organizačními
strukturami v rámci HB
f) předává podněty koordinátorovi Programu BRĎO a spolu s ním stanovuje hlavní cíle
činnosti Programu BRĎO.
Článek 5. Program brontosauřích dětských oddílů a ostatní dětských skupin
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I.5.1.

Program brontosauřích dětských oddílů ostatních dětských skupin (dále jen program
BRĎO) vytváří síť dětských oddílů, klubů a kroužků, které se věnují vlastní činnosti,
zejména pak environmentální výchově a osvětě v souladu s ideály a programovými cílí
Hnutí Brontosaurus.

I.5.2.

Dále program BRĎO vytváří síť zájmových dětských klubů, kroužků a kroužků pro
rodiče s dětmi, s různou tématikou, jejichž činnost je v souladu s ideály a
programovými cíli Hnutí Brontosaurus.

I.5.3.

Program BRĎO
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a) koordinuje dětské oddíly, kluby a ostatní dětské skupiny v rámci Hnutí Brontosaurus,
b) poskytuje servis dětským oddílům, klubům a ostatním dětským skupinám Hnutí
Brontosaurus,
c) podporuje všechny ZČ HB, RC HB, Kluby HB jakož i členy HB při pořádání akcí pro
děti, zejména táborů, příměstských táborů, vícedenních pobytů a akcí pro děti i rodiče
s dětmi,
d) prostřednictvím koordinátora Programu BRĎO plní některé úkoly svěřené mu sekcí.
Článek 6. Koordinátor
Programu BRĎO
I.6.1.

Koordinátor Programu BRĎO je zaměstnanec ústředí nebo dobrovolník, který se
automaticky stává členem sekce.

I.6.2.

Náplní činnosti Koordinátora Programu BRĎO je:
a) poskytování informačního servisu pro vedoucí oddílů a dětských skupin,
b) zajištění vzdělávání vedoucích a instruktorů ve spolupráci se Sekcí,
c) podpora vzniku nových klubů a oddílů BRĎO a propagace činnosti již exitujících klubů
a oddílů,
d) ve spolupráci se Sekcí zpracovává a vydává metodické pomůcky a materiály pro
činnost s dětmi,
e) evidence organizátorů s platnými kvalifikacemi dle tohoto předpisu,
f) realizace soutěží, programů a celoročních aktivit oddílů a dětských skupin,
g) zabezpečení realizace pravidelného Setkání BRĎO,
h) podpora realizace společných projektů a akcí oddílů dle požadavků ustředí HB a
jednotlivých základních článku,
i) koordinace dobrovolníků BRĎO při ÚHB.

I.6.3.

Náplň činnosti koordinátora Programu BRĎO dále stanovuje příslušný organizační
pokyn HB.

Oddíl II. Kritéria aktivit
Článek 1. Akce BRĎO
II.1.1.
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Akcí BRĎO je jakákoli akce nebo pravidelná činnost zaměřená na dětské účastníky,
která v sobě nese prvky ekologické výchovy a neformálního vzdělávání a je pořádaná
oddílem BRĎO. Jedná se o oddílovou - klubovou činnost, jednodenní akci, vícedenní
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akci, tábor a podobně. Požadavky na jednotlivé druhy Akcí BRĎO se stanovují níže.
Článek 2. Oddílová nebo klubová činnost
II.2.1.

Oddílovou nebo klubovou činností se rozumí pravidelné schůzky dětí nebo rodičů
s dětmi s týdenní, měsíční nebo jinou obdobnou frekvencí.

II.2.2.

Garantem a odpovědnou osobou oddílové nebo klubové činnosti jako celku (oddílový
nebo klubový vedoucí) je vždy držitel kvalifikace Vedoucí BRĎO dle tohoto předpisu.
V mimořádných situacích může být garantem osoba s nižší kvalifikací, tedy praktikant
BRĎO dle tohoto předpisu. Tyto výjimky schvaluje programový ředitel HB a vedoucí
Sekce pro činnosti s dětmi.

II.2.3.

Ostatní vedoucí, kteří se podílejí na realizaci oddílové nebo klubové činnosti, musejí být
držiteli alespoň kvalifikace Praktikant BRĎO, dle tohoto předpisu.
Článek 3. Vícedenní akce

II.3.1.

Vícedenní akcí se rozumí nepravidelné, zpravidla víkendové akce určené pro děti nebo
rodiče s dětmi.

II.3.2.

Garantem a odpovědnou osobou víkendové akce delší než tři dny je vždy držitel
kvalifikace Vedoucí BRĎO dle tohoto předpisu. Pro akce v rozsahu do tří dnů může být
garantem akce držitel kvalifikace Praktikant BRĎO dle tohoto předpisu pokud v době
konání akce dovršil věk 18 let a pokud mu přípravu a akce supervizoruje držitel
kvalifikace Vedoucí pro Brďo. V mimořádných situacích může být garantem i vice než
třídenních akcí osoba s nižší kvalifikací, praktikant BRĎO dle tohoto předpisu. Tyto
výjimky schvaluje programový ředitel HB a Vedoucí Sekce pro činnosti s dětmi.
Článek 4. Tábor BRĎO

II.4.1.

Táborem BRĎO je každý tábor určený pro děti, který obsahuje ve svém programu
prvky ekologické výchovy, při svém provozu dbá na to, aby byl šetrný k životnímu
prostředí, zejména k lokalitě, v níž se nachází. Tyto hodnoty jsou na táboře vštěpovány i
jeho účastníkům. Programová náplň tábora je sestavována s ohledem na věk a potřeby
dětí.

II.4.2.

Garantem a odpovědnou osobou tábora je vždy držitel kvalifikace Vedoucí BRĎO dle
tohoto předpisu. Tím nejsou dotčeny požadavky obecně závazných předpisů, Stanov HB
a jiných vnitřních předpisů HB.
Článek 5. Přidružená dětská aktivita

II.5.1.
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Veškeré akce, jež nesplňují kritéria Akce BRĎO nebo některého z typů akcí uvedených
v tomto vnitřním předpise, avšak jsou zaměřeny na děti, popřípadě na děti a jejich
rodiče, jsou Přidruženými dětskými aktivitami a uskutečňují se za podmínek
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stanovených tímto vnitřním předpisem
II.5.2.

Přidruženou dětskou aktivitou jsou zejména pravidelné schůzky rodičů a dětí,
pravidelné kroužky dětí, jednodenní a vícedenní akce, příměstské tábory, tábory pro
rodiče s dětmi a podobně.

II.5.3.

Programová náplň přidružených dětských aktivit musí být sestavována s ohledem na
věk a potřeby dětí a musí být v souladu s ideály a cíli Hnutí Brontosaurus.

II.5.4.

Garantem a osobou odpovědnou za přidruženou dětskou aktivitu je vždy držitel
kvalifikace Vedoucí BRĎO. V mimořádných situacích může být garantem, držitel
kvalifikace Praktikant BRĎO dle tohoto předpisu. Tyto výjimky schvaluje programový
ředitel HB a vedoucí sekce pro činnosti s dětmi.

Oddíl III. Kvalifikace programu BRĎO
Článek 1. Praktikant BRĎO
III.1.1. Kvalifikaci Praktikant BRĎO může získat každý člen HB starší 15 let, který:
a) je seznámen s programovými cíli Programu BRĎO a cíli HB,
b) má osobnostní a zdravotní předpoklady pro vedení dětských kolektivů.
III.1.2. Kvalifikaci Praktikant BRĎO lze získat:
a) absolvováním předepsaného víkendového kurzu,
b) splněním podmínek pro kvalifikaci v rámci příslušného Kurzu BRĎO.
III.1.3. Kvalifikaci Praktikant BRĎO uděluje Konzultant BRĎO po splnění shora uvedených
podmínek nebo na základě konzultace dle tohoto předpisu
III.1.4. Praktikant BRĎO ovládá příslušné dovednosti a má nezbytné znalosti potřebné pro
samostatné vedení dětí a pořádání akcí pro ně.
III.1.5. Kvalifikace Praktikant BRĎO opravňuje a je zároveň nutnou podmínkou pro to, aby její
držitel mohl:
a) samostatně vést jednotlivou oddílovou nebo klubovou schůzku, nikoli však garantovat
celoroční činnost oddílu nebo klubu,
b) samostatně vykonával funkci vedoucího na táboře, příměstském táboře nebo vedoucího
na vícedenní výpravě, nikoli však garantoval vícedenní výpravu a tábor jako celek,
c) za předpokladu dosažení věku 18 let garantoval pořádání celodenních akcí a
vícedenních výprav.
d) samostatně vedl program pro děti na akci pro rodiče s dětmi v době, kdy nejsou rodiče
přítomni přímo u dětí.
III.1.6. Kvalifikace Praktikant BRĎO se uděluje na dobu 5 let.
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Článek 2. Vedoucí BRĎO
III.2.1. Kvalifikaci Vedoucí BRĎO může získat každý člen HB starší 18 let, který:
a) splňuje podmínky pro udělení kvalifikace Praktikant BRĎO,
b) nabyl dostatečnou praxi při organizování akcí pro děti nebo pro rodiče s dětmi,
c) prokáže, že má znalosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, hygieny, zajištění
bezpečnosti na akci, hospodaření a dalších právních předpisů, dále dramaturgie,
metodiky, přípravy a vedení akcí, pedagogiky a psychologie, týmové spolupráce a
ekologické výchovy, to vše s důrazem na práci s dětskými účastníky.
III.2.2. Kvalifikaci Vedoucí BRĎO lze získat absolvováním předepsaného Kurzu BRĎO.
III.2.3. Kvalifikaci Vedoucí BRĎO uděluje konzultant BRĎO po splnění uvedených podmínek
nebo na základě konzultace dle tohoto předpisu.
III.2.4. Kvalifikace Vedoucí BRĎO se uděluje na dobu 5 let.
III.2.5. Kvalifikace Vedoucí BRĎO opravňuje držitele ke všem činnostem, k nimž je oprávněn
Praktikant BRĎO, Vedoucí BRĎO je dále oprávněn:
a) být garantem celoroční činnosti oddílu nebo klubu,
b) být hlavním táborovým vedoucím na dětském táboře,
c) být hlavním vedoucím příměstského tábora,
d) být hlavním vedoucím tábora pro rodiče s dětmi,
e) být hlavním vedoucím lesní školky nebo přidružené dětské aktivity.
Článek 3. Konzultant BRĎO
III.3.1. Konzultant BRĎO je osobou oprávněnou udělovat kvalifikace Praktikant BRĎO a
Vedoucí BRĎO dle tohoto předpisu.
III.3.2. Konzultantem BRĎO se může stát člen HB, který:
a) je starší 21 let,
b) je držitelem kvalifikace Vedoucí BRĎO,
c) má nejméně 5letou praxí v pořádání Akcí BRĎO, popřípadě prokazatelnou praxi
z obdobné organizace.
d) má všestranný rozhled a znalosti z oblasti pořádání akcí pro děti a vzdělávání vedoucích
těchto akcí,
III.3.3. Konzultanta BRĎO jmenuje Sekce na období 5 let.
III.3.4. Konzultant má právo udělovat a prodlužovat kvalifikace Instruktor BRĎO a Vedoucí
BRĎO v souladu s tímto předpisem.
III.3.5. Konzultant je oprávněn ve spolupráci se sekcí pořádat vzdělávací kurzy, po jejichž
absolvování a za splnění dalších podmínek udělí účastníkům shora uvedené kvalifikace.
Po úspěšném absolvování kurzu je povinen účastníkům vydat osvědčení s uvedením
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údaje o tom, jakého stupně kvalifikace dosáhli.
III.3.6. Konzultant je oprávněn navrhnout Sekci odnětí kvalifikace konkrétnímu organizátorovi.
Návrh musí být odůvodněn a musí být podán písemnou formou v elektronické podobě.
III.3.7. Konzultant je povinen informovat Koordinátora Programu BRĎO a vedoucího sekce o
jím udělených a prodloužených kvalifikacích. Stejně tak informuje o neudělení nebo
neprodloužení kvalifikace, bylo-li tak učiněno ze závažných důvodů.
III.3.8. Platnost kvalifikace Konzultant HB končí uplynutím doby, na níž byla udělena nebo
skončením členství v HB.
Článek 4. Společná ustanovení
III.4.1. Při neudělení či neprodloužení jakékoli kvalifikace BRĎO má zájemce možnost odvolat
se k Sekci pro činnost s dětmi.
III.4.2. Konzultant BRĎO může udělit výjimku a kvalifikaci Instruktor BRĎO nebo Vedoucí
BRĎO udělit výhradně na základě konzultace se žadatelem, a to zejména v případě:
a) prokazatelné, dlouhodobé a kvalitní praxe při vedení brontosauřích akcí pro děti nebo
pro rodiče s dětmi,
b) prokazatelné, dlouhodobé a kvalitní praxe při vedení dětských akcích v obdobných
organizacích jako Hnutí Brontosaurus,
c) ukončeného pedagogického vzdělání,
d) úspěšného absolvování příslušného vzdělávání u jiné organizace.
e) výjimka musí být konzultována s vedoucím sekce, s koordinátorem Sekce Brdo a
s programovým vedoucím HB.
III.4.3. Konzultace probíhá zpravidla na základě přezkoušení, které se děje písemnou nebo ústní
formou. V rámci tohoto přezkoušení uchazeč doloží vhodným způsobem svoji
předcházející praxi, dosažené a teoretické a praktické znalosti a dovednosti pro
organizování a vedení dětí.
III.4.4. Uděluje-li Konzultant BRĎO kvalifikaci dle tohoto předpisu postupem dle předchozího
bodu, informuje o tom Sekci a Koordinátora Programu BRĎO.
III.4.5. Udělení kvalifikace se eviduje v databázi HB, která je jediným zdrojem pro ověření
platnosti kvalifikací.
III.4.6. Zanikne-li členství v HB, není to důvodem k zániku příslušné kvalifikace, dojde-li
k opětovnému vzniku členství před vypršením její platnosti.
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Oddíl IV. Společná ustanovení
Článek 1. Závěrečná a přechodná ustanovení
IV.1.1. Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu zaniká Sekce BRĎO a funkce vedoucího
Sekce BRĎO.
IV.1.2. Dosavadní členové Sekce BRĎO se nabytím účinnosti tohoto předpisu stávají členy
Sekce.
IV.1.3. Ustanovení o právech a povinnostech držitelů kvalifikací dle tohoto předpisu se použijí
přiměřeně i na držitele kvalifikací pro činnost s dětmi dle dosavadních vnitřních
předpisů.
IV.1.4. Dosud udělené kvalifikace OHB-BRĎO-Praktikant (OHB-P) se dnem účinnosti tohoto
vnitřního předpisu nahrazují kvalifikaci Praktikant BRĎO (OHB-P), která vyprší ke dni,
k němuž by jinak vypršela kvalifikace dle stávajícího vnitřního předpisu.
IV.1.5. Dosud udělené kvalifikace OHB-BRĎO dle stávajícího vnitřního termínu se dnem
účinnosti tohoto vnitřního předpisu nahrazují kvalifikací Vedoucí BRĎO (OHB-V),
která vyprší ke dni, k němuž by jinak vypršela kvalifikace dle stávajícího vnitřního
předpisu.
IV.1.6. Tímto se nahrazuje vnitřní předpis Hnutí Brontosaurus Statut Sekce BRĎO.
IV.1.1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení.

9

