Jednání Metodické komise
Číslo zápisu:
005/2009
Datum vypracování:
14. listopadu 2009
Vypracoval:
Jiří Vogel
Plánovaný datum osobního setkání:
12 hodin, 23. 11. 2009 – Praha – místo bude
Upřesněno, pravděpodobně na svazu
Navrhované body k projednání:
Informace o průběhu zkoušek instruktorů vojenského lezení
Informace o úpravě administrativních dokumentů, ve standardu RCI upraven bod 9, 10
a 11, doplněn – odsouhlasení nového standardu
Informace ohledně přípravy nových průkazů od roku 2010, návrh řešení na další
období
Jiří Řehoř – žádost o absolvování a prodloužení kvalifikace instruktora RCI
František Duda – žádost o prodloužení absolvování kurzu RCI z roku 2009 – zdravotní
důvody
Vzdělávací materiály – odsouhlasení záchrany a laviny vypracovány do podoby pdf
k vystavení na webu.
Evidence instruktorů, vydávání průkazů
Výběrové řízení na lektory – přihlásili se:
Emil Ponikelský – současně nový instruktor RCI – instruktor vojenského lezení, má na
starosti vzdělávání v armádě.
Jiří Valachovič
Peter Otiepka
V období červen až polovina září nízký zájem o kurzy, pokud možno vynechat
pořádání kurzů v těchto termínech.
Požadavky na finance v rámci přípravy rozpočtu na další rok
Semináře pro členy – navrhuji, aby instruktoři, kteří budou chtít pořádat tyto semináře
vypracovali program semináře, MK vystaví na WEB, seminář bude pořádán oddílem,
včetně financování, placení záloh, a podobně. Vystavené semináře bude MK
namátkově kontrolovat.
Plán seminářů a kurzů na rok 2010
Pokračování ve vydávání materiálů versus materiály Radek Linert – podklady
k jednání poslal Joska Uherka jako odpovědná osoba
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Zápis ze schůze:
Účastníci jednání – Josef Uherka, Ondřej Nádvorník, Lumír Fajkoš, Martin
Honzík, Karel Kříž, Jiří Vogel (tituly jsem vynechal)
Omluveni – Dušan Stuchlík – služebně mimo.
Hosté: Božena Valentová, tajemnice svazu na závěrečnou část jednání
Místo konání – Praha, ČSTV
Kontrola z minulého zápisu:
1.

Vojenští instruktoři – úprava administrativních dokumentů – nové vydání standardu
RCI - Jiří Vogel – splněno – viz bod číslo 1 – úprava administrativních dokumentů

2.

Vzdělávací materiály – rozpočet a harmonogram zpracování materiálů pro VV –
vypracováno – splněno

3.

Výběrové řízení na lektory – vystaveno – splněno

4.

Dokončení standardu SCI – vypracován a vystaven 10. 7. 2009 - splněno

5.

Informace členů o ukončení platnosti kvalifikace – splněno, odesláno

6.

Osnovy kurzů – viz semináře pro členy v programu jednání

7.

U.I.A.A. – Vypracována zpráva a zaslána na V.V. - splněno

Zápis z jednání
Informace o průběhu zkoušek instruktorů vojenského lezení – informace podal Ondřej
Nádvorník a Martin Honzík v návaznosti na proběhlé zkoušky. Kvalita instruktorů
armády je nadstandardem a provedli samostudium odchylek ve výuce. Při zkouškách
se nevyskytly žádné závažné problémy, které by vedly k neúspěch složení zkoušek.
Celkem složilo zkoušku 7 uchazečů. Pouze informace.
Informace o úpravě administrativních dokumentů, ve standardu RCI upraven bod 9, 10
a 11, doplněn – odsouhlasení nového standardu – úprava standardu schválena
v rozsahu spolupracujících subjektů. Stejnou změnu nachystat i do standardu SCI.
Znění v podobě výjimek ohledně prodloužení platnosti průkazů nebo prodloužení
doby na absolvování kurzu nebylo odsouhlaseno. Standardy upraví předseda, termín
do ½ prosince.
Jiří Řehoř – žádost o absolvování a prodloužení kvalifikace instruktora RCI – žádost
se zamítá, rozhodnuto více hlasy. Jiří Vogel odešle vysvětlení Jiřímu Řehořovi, termín
do konce listopadu.
František Duda – žádost o prodloužení absolvování kurzu RCI z roku 2009 – zdravotní
důvody – může se přihlásit na libovolný další kurz, kde projde již bez přijímacích
zkoušek. Jiří Vogel odešle e-mail s vysvětlením, termín do konce listopadu.
V období červen až polovina září nízký zájem o kurzy, pokud možno vynechat
pořádání kurzů v těchto termínech. Pro informaci, zohlední se v navrhovaných
kurzech. Pouze informace.
Výběrové řízení na lektory – přihlásili se:
Emil Ponikelský – současně nový instruktor RCI – instruktor vojenského lezení, má na
starosti vzdělávání v armádě.
Jiří Valachovič
Peter Otiepka
Michal Buřil
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Všichni zájemci byli přijati jako uchazeči, budou přizváni na lektorský seminář, kde se
budou moci aktivně zúčastnit lektorských výstupů na téma zimního vzdělávání,
k večeru na zkrácená důležitá témata letního vzdělávání. Předpokládá se, že si na
semináři všichni lektoři sjednotí důležité informace z hlediska přednášek pro
instruktory. Uchazeči na pozici lektorů dostanou příležitost sjednotit výuku a
předvedou své schopnosti na praktické přednášce na zvolené téma.
Semináře se zúčastní celé MK, lektoři a uchazeči o lektorství.
15. 1. 2010 – příjezd na místo ve večerních hodinách, 17. 1. 2010 ukončení kolem 12
hodiny. Z rozpočtu MK bude hrazeno současným lektorům a členům MK ubytování,
polopenze, lektorné. U uchazečů o lektorství se bude hradit ubytování, polopenze.
Jiří Vogel rozešle informaci na konání semináře s termínem 15 - 17. 1. 2010, místo
konání bude upřesněno. Termín do konce listopadu.
Plán seminářů a kurzů na rok 2010 – dohodnut plán seminářů, doplní se do konce
listopadu na WEB. Zajistí předseda MK.
Požadavky na finance v rámci přípravy rozpočtu na další rok – v návaznosti na plán
seminářů bude připraven návrh rozpočtu. Finanční nároky dle požadavků uplynulých
let, případně upravit dle aktuálních informací z letošního roku.
Do rozpočtu budou vloženy náklady lektorského semináře a předpokládané náklady
10.000,- Kč na vypracování programu na komplexní evidenci instruktorů – více
informací v dalším bodu.
Pokud rozpočet umožní náklady 100.000,- Kč, vloží se tato položka (je nutné ještě
dotáhnout jednání s VV). Finance slouží k vypracování materiálů pro MK v podobě
první pomoci a výuky na stěně. Materiály PP vypracuje Martin Honzík s Janou
Kubalovou, grafickou část zajistí Jiří Vogel, výuku na stěně zajistí Karel Kříž.
Zajistí Jiří Vogel, odešle dle požadavku sekretariátu. Termín zatím nebyl stanoven. Ve
spolupráci Joska Uherka a Jiří Vogel bude provedeno rozhodnutí na VV ohledně
vydávání materiálů.
Vzdělávací materiály – odsouhlasení záchrany a laviny vypracovány do podoby pdf
k vystavení na webu – souhlas s vystavením materiálů na webu, předseda zašle pdf na
poslední prohlídku materiálů. V případě potřeby zajistí zapracování změn. Pokud
nebudou do 1 týdne žádné odezvy, materiály se vystaví na web svazu. Jiří Vogel pošle
okamžitě materiály mailem, potom zajistí vydání na web. Finální termín na web by
neměl překročit 5. 12. 2009.
Semináře pro členy – navrhuji, aby instruktoři, kteří budou chtít pořádat tyto semináře
vypracovali program semináře, MK vystaví na WEB, seminář bude pořádán oddílem,
včetně financování, placení záloh, a podobně. Vystavené semináře bude MK
namátkově kontrolovat.
Členové MK souhlasí za těchto podmínek:
- Na WWW umožní MK v záložce semináře pro členy zveřejnění kurzů, které
budou pořádat instruktoři ČHS.
- Podmínky pro pořádání kurzů budou dodrženy z minulosti, to znamená:
Seminář bude pořádán některou organizační složkou (oddílem). Instruktor bude
garantem celé akce. Instruktor vytvoří propozice na seminář s přesným
programem akce. Propozice a program akce bude jeden dokument v pdf a
garant ho zašle na zveřejnění e-mailovou adresu instruktori@horosvaz.cz. MK
zajistí vystavení propozic to tabulky seminářů pro členy. Doporučená kalkulace
na semináře vychází z tarifů navržených a odhlasovaných MK ČHS. Výše
lektorného je stanovena na 2000,- Kč/den a cestovní náhrady jsou stanoveny
podle aktuální směrnice ČHS o cestovních náhradách 4,- Kč/Km. Jakékoliv
jiné vzdělávací materiály, kopírování, tisk, nebo přípravu CD hradí
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frekventanti v plné výši a částka bude uvedena v propozicích. Po dokončení
semináře odešle garant zprávu o konání kurzu.
Instruktor může vzdělávat pouze členy ČHS !!!
Počet členů na semináři musí být v souladu s pravidly ČHS. Není možné
pořádat seminář s nadměrným počtem členů !!!
Pořádaný seminář může být kontrolován libovolným členem MK, zároveň si
MK vyhrazuje právo semináře hodnotit a v případě pochybností semináře
nedoporučit k vystavení do seznamu pořádaných seminářů pro členy.
Návrh znění vypracuje Jiří Vogel, odešle na odsouhlasení členům MK a po zapracování
připomínek vystaví na WEB. Termín ½ prosince.
Pokračování ve vydávání materiálů versus materiály Radek Linert – podklady
k jednání poslal Joska Uherka jako odpovědná osoba
MK rozhodla, že ve vydávání dalšího pokračování vlastních materiálů pro lektory a
instruktory bude pokračovat za předpokladu dostatečného množství finančního krytí
(buď z rozpočtu, nebo z jiného krytí). Pro rok 2010 je předpokládaný rozsah zahájení a
vydání – lezecká stěna, zpracování Karel Kříž, První pomoc – Martin Honzík.
Předpokládané finanční náklady jsou 1000,- Kč za stranu A4 a 1000,- Kč za grafické
zpracování, předpokládaný rozsah 50 stran.
Informace ohledně přípravy nových průkazů od roku 2010, návrh řešení na další
období a evidence instruktorů, vydávání průkazů – host Božena Valentová – Jiří Vogel
představil návrh na evidenci instruktorů a nový grafický návrh průkazů. Navrhuje do
rozpočtu začlenit částku 10.000,- Kč na software, který umožní on-line přehled o
instruktorech, aktuální informace o pořádaných školeních a doškoleních přes WWW
pro MK, lektory a sekretariát svazu.
Software má umožňovat:
-

Přihlášení z více míst, autorizace jménem a heslem
Dle nastavených přístupových práv povolit nebo blokovat provádění operací
Evidence instruktorů, evidence doškolení dle pravidel MK
Výstupní sestavy dle kritérií
Automatické odesílání při končící platnosti průkazů
Možnost vystavení průkazu do tiskové podoby na zalaminování na sekretariátu
Software bude obsahovat všechny zdrojové kódy a databázi.

Zapsal: Jiří Vogel

v Šumperku dne 27.11.2009
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