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Jednání Metodické komise 

Číslo zápisu: 003/2008 

Datum vypracování: 12. prosince 2008 

Vypracoval: Jiří Vogel  

Plánovaný datum osobního setkání: 1. 12.2008 – Brno 

 

Navrhované body k projednání: 

 Plán doškolení a školení nových instruktorů 

 Připomínky k vypracovanému rozpočtu 

 Navrhovaná změna v sestavě MK a lektorského sboru 

 Nově připravené materiály – struktura 

 Cíle a plány na další období 

 Postup při vedení kurzů, vyúčtování a komunikace se sekretariátem 
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Zápis ze schůze: 

 Účastníci jednání – Josef Uherka, Ondřej Nádvorník, Radek Linert, Jiří Vogel 

(tituly jsem vynechal)  

 Omluveni – Janek Bednařík, Karel Kříž, Dušan Stuchlík, Martin Honzík 

 

Kontrola z minulého zápisu: 

 

 Jirka připraví nové znění dokumentů dle připomínek a pošle na revizi a doplnění 

změn členům MK – splněno RCI, zbytek je totožný.  

 Martin připraví třídní knihu pro výuku a doškolení instruktorů – nesplněno, 

vytvořil Jirka  

 Dokument „Kontroluj a lez“ – odsouhlaseno, Jirka pošle odsouhlasení Martinovi 

Trdlovi a vystaví se na www – splněno 

 Znění pro výběrové řízení na členy lektorského sboru - splněno 

 Kurzy na zimu a jaro se vypíšou v září. Kurzy budou vypsány jednotlivými členy 

lektorského sboru v rozumném počtu. Vypsané kurzy budou schváleny MK a 

vystaveny na www – nesplněno, vytvoří se v prosinci 

 

Jednání: 

 

 Složení MK pro následující období - Všichni členové byli požádáni o vyjádření o práci 

v MK. Práci v MK odřekl Janek Bednařík, Pavel Neumann se neozval dlouhodobě, 

nadále pracuje dobře v lékařské komisi jako lektor. Joska Uherka chce setrvat 

v metodické komisi, na práci jako lektor již nemá čas. Nový člen metodické komise 

jmenován předsedou je Lumír Fajkoš. 

 Složení lektorského sboru – Totožný jako v letošním roce, na výběrové řízení se 

přihlásil Lukáš Tkáč, který bude na jednom z doškolení přizván jako pomocný lektor a 

osvětlena problematika. 

 Předseda konstatoval negativní odezvu na jakékoliv dotazy. Pokud dorazí alespoň 1 

odpověď, je to malý zázrak. Z tohoto důvodu bude zřízena korespondenční skupina 

lidí, kteří se mohou vyjadřovat k materiálům. Jejich připomínky budou brány v úvahu. 

 Byly stanoveny termíny doškolení instruktorů a školení nových instruktorů. Jirka 

provede aktualizaci termínu na www. 

 V návaznosti na počty seminářů a školení nových instruktorů bude vypracován 

předsedou rozpočet, který bude předložen VV. 

 Na následující rok navrhuje předseda částku 150.000,- Kč do rozpočtu MK, která bude 

zahrnovat dlouho diskutované materiály pro vzdělávání instruktorů a zároveň materiál 

bude sloužit pro vzdělávání řadových členů instruktory. Materiál bude plně v majetku 

ČHS, zpracován bude ve formě vkládaných listů, aby bylo možné materiál jednoduše 

modifikovat. 1/3 částky (50.000,- Kč) navrhuje předseda vyčlenit na přípravu 

materiálú z první pomoci, 2/3 na ostatní témata. 

 Joska Uherka byl požádán o informace ohledně nových www stránek, aby zjistil jak se 

vyvíjí situace a podal informaci Jirkovi. 

 Termín příští schůze MK je stanoven na 15. května 2009 na Blatinách.  

 

 

Zapsal: Jiří Vogel 


