
Organizace DofE 2022/2023 
Návrh pro rozjezd programu DofE (může být, dle potřeb, upravováno) 

 

1) Přihlášení nových účastníků: 

A) Během září koordinátor ve spolupráci s vedoucími, popřípadě ve spolupráci s 

regionálním manažerem DofE (ambasadorská beseda) uskuteční informační 

schůzku (beseda za účasti Regionálního manažera a ambasadora) s posledními 

ročníky ZŠ,  kvintány a s novými studenty vyššího gymnázia, případně se studenty 

1.ročníků (beseda se může uskutečnit během adaptačních kurzů) 

B) Studenti se přihlásí do programu nejpozději do 14.10. e-mailem školnímu 

koordinátorovi DofE (uvést email koordinátora), nebo se uskuteční první schůzka 

zájemců o program (ideálně stanovit přesný datum schůzky a místo již během 

besedy) 

C) Do 21.10. nabídne koordinátor každému účastníkovi (ve spolupráci s DofE 

vedoucími) jeho vedoucího, e-mailem ho o tom informuje a pošle mu formulář 

výběru aktivit.  

D) Do konce října si účastník nechá schválit na osobní schůzce od svého vedoucího 

své aktivity s cíli (formulář výběr aktivit), zaregistruje se do ORB a začne si 

zapisovat plnění jednotlivých aktivit. 

E) Koordinátor do konce října 2022 pošle rodičům všech nově zapojených účastníků 

informační dopis. 

 

2) Přihlášení účastníků do navazující úrovně 

A) Účastník dokončí předchozí úroveň nejpozději do konce září 2022. Dokončení 

znamená schválení všech 4 oblastí programu svým vedoucím.  

B) Studenti do 14.10. e-mailem školnímu koordinátorovi projeví zájem o zapojení se 

do následující úrovně.  

C) Do 21.10. pošle koordinátor každému účastníkovi (ve spolupráci s DofE 

vedoucími)  formulář výběru aktivit. 

D) Do konce října si účastník nechá schválit na osobní schůzce od svého vedoucího 

své aktivity s cíli (formulář výběr aktivit), zapíše si je v ORB na následující úroveň a 

začne si zapisovat plnění jednotlivých aktivit. 

 

3) Expediční část: 

A) Účastníci se nejpozději do 16. 12. 2022 rozdělí do expedičních týmů. Za toto 

rozdělení zodpovídá koordinátor DofE. 

B) Do 16. 1. 2023 koordinátor zajistí přidělení školitelů a hodnotitelů ke každému 

expedičnímu týmu. 

C) Do 30. 1. 2023 nahlásí školitel expedičního týmu datum cvičné i ostré expedice a 

její cíl. Koordinátor zapisuje tyto údaje do sdíleného dokumentu (volba školní 

platformy používaná ke komunikaci).  

D) V průběhu února 2023 koordinátor určí přesný termín konání jednodenního 

výcviku bronzových účastníků a ve spolupráci s dalšími vedoucími jej zorganizuje. 



E) Koordinátor pošle vždy před uskutečněním expedice zákonným zástupcům 

studentů dopis, jehož návratku musí účastník mladší 18 let odevzdat školiteli 

expedice před započetím cvičné expedice. 

F) V průběhu dubna až září probíhají cvičné (nejsou nyní povinné, nicméně jsou 

doporučované - hlavně na bronzové úrovni) a ostré expedice 

G) Nejpozději do konce září 2023 zajistí školitelé a hodnotitelé ukončení jednotlivých 

expedic odevzdáním účastnické závěrečné zprávy 
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