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Plán akcí pro rok 2020 - doplnění

Leden
25.1. příprava plesu (akce pro světlušky, skautky)
25.1. 11. skautský ples (středisková akce) 
25.-26.1.   plesová školka (akce pro děti účastníků plesu + přespání benjamínků v 

plesové školce)
26.1. úklid po plese (akce pro světlušky, skautky)
30.1. - 2.2. zimní akce pro skautky na běžky (pololetní prázdniny)

Únor
22.2. Den sesterství (akce pro celý oddíl)

Březen
15.3.     setkání oddílu, oddílová jednodenní akce
(pozor změna termínu)
21.3. jarní středisková brigáda (akce pro světlušky, skautky)

Duben
17. - 19.4. oddílová výprava
25.4. střediskový závod O lipový list (akce pro světlušky, skautky)

Květen
15.                                  vyvěšování vlajky v Osadě
(doplněná akce)
13.5. středa Květinový den (akce pro světlušky, skautky)
22.4. - 24.5. střediskové Jamboree (akce pro světlušky, skautky)

Červen
19. - 21.6. spaní v Osadě (akce pro celý oddíl)
21.6. schůzka rodičů k táboru

26.7. - 9.8. tábor skautky, světlušky
1.8. - 9.8. tábor benjamínci

 Docházka na jednotlivé akce je bodována. 
Za účast na každé schůzce a jednodenní akci získá členka 1 bod. Víkendová akce je 
ohodnocena 2 body. Pro pokračování v oddílové činnosti pro příští skautský rok 2020/2021, je 
třeba během roku 2019/2020 získat určitý počet bodů.
Skautky

 minimálně 20 bodů za účast na schůzkách
 minimálně 18 bodů za akce (jednodenní a víkendové)

Světlušky
 minimálně 20 bodů za účast na schůzkách
 minimálně 14 bodů za akce (jednodenní a víkendové)

Benjamínci
 minimálně 20 bodů za účast na schůzkách

ODKAZ NA TABULKU DOCHÁZKY: 

Vedení oddílu upozorňuje, že se jedná pouze o předběžný plán akcí a proto může dojít ke změnám 
termínů a i například doplnění akcí. 



V době školních prázdnin (ZŠ Roztoky) se ruší schůzky.
Bližší informace o akcích vždy zveřejňujeme v předstihu na www stránkách oddílu.

Tereza Hůlková – Uzlík, www.skautkyroztoky.cz

http://www.skautky-roztoky.wz.cz/

