
Zde je soupis věcí, které by každé dítě v oddíle mělo splňovat, aby Koťata mohla správně                
fungovat. Nejsou to náročné podmínky, ale potřebujeme si být jistí, že některé věci dítě              
zvládá samo. Na výpravách nebo táboře mezi 20 dalšími dětmi by mohly vznikat problémy.              
Proto při nesplnění těchto podmínek není možné, aby dítě v činnosti s oddílem pokračovalo.              
V individuálních případech se můžeme domluvit na úpravě, nemělo by to však být pravidlem. 
 
1. Splní nováčkovskou zkoušku do tří měsíců 
Každý nováček od nás dostane malý sešitek s několika úkoly a znalostmi, které by měl               
každý skaut umět. S plněním Nováčkovské dětem pomáháme, ale děti se hlavně musí             
snažit samy. Je důležité, aby si Nováčkovskou splnili do 3 měsíců, aby se mohli dále plně                
věnovat programu. 
2. Umí číst, psát 
Vypadá to jako zbytečný bod, ale v mnoha programech psaní i čtení využíváme. Dítě by               
mělo být schopné přečíst krátký text a psát kratší texty. 
3. Zvládne ujít 10 km za den s malým batůžkem. 
Bez toho nezvládne jednodenní výpravy, které jsou pro oddíl klíčové. 
4. Zvládne bez většího stýskání a samostatně 2 noci bez rodičů. 
Je normální, že se dětem stýská, ale každý měl být schopný svůj smutek ovládnout a               
vydržet. Děti, které na to nejsou připravené, mohou narušit program např. na výpravě. Je              
dobré předem dítě zkusit poslat například na pár dní k babičce, aby si na noci bez rodičů                 
zvyklo. 
5. Unese si batoh na vícedenní výpravu. 
Nezbytné pro vícedenní výpravy a tábor. Každý si musí unést své věci. 
6. Zvládne běžnou sebeobsluhu (vyčistit zuby, učesat vlasy, zavázat tkaničky…) 
Mezi dvaceti dalšími kamarády se musí každý zvládnout o sebe postarat, jinak by se z toho                
vedoucí zbláznili. 
7. Má docházku nad 70% (výjimečně nad 60%) v průměru za půl roku, je včas 
omluven. 
Na akce je třeba chodit pravidelně, aby měl program pro dítě vůbec smysl. Program na sebe                
celý rok navazuje a když dítě často chybí, začne se ztrácet a zbytečně zabírá místo jiným                
zájemcům. Když se stane, že dítě nemůže dorazit, je třeba jej včas omluvit nejpozději den               
předem (výjimečné případy se řeší individuálně), a to i na schůzky. 
8. Absolvuje o prázdninách celý tábor 
Tábor je vyvrcholením celého roku, proto je potřeba, aby se ho účastnil každý. V závažných               
důvodech je možné jet na 2 týdny, to je však třeba předem konzultovat a je to velká výjimka. 
 
 


