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Jednání Metodické komise 

Číslo zápisu: 002/2008 

Datum vypracování: 25. května 2008 

Vypracoval: Jiří Vogel  

Plánovaný datum osobního setkání: 5-6. 6. 2008 – u Dušana 

 

Navrhované body k projednání: 

 Vypsání dalších termínů na období I. a II. kvartálu roku 2009 

 Revize vypsaných kurzů na konce roku 2008 

 Diskuse o standardech SCI, RCI a HAL. Jejich případné navrhované změny, aktualizace 

s následným odsouhlasením (a dodržováním) 

 Výběrové řízení na lektory – znění  

Metodický komise vypisuje výběrové řízení na členy lektorského sboru. Požadavky na 

uchazeče: 

 Instruktor HAL, případně RCI 

 Činnost instruktora vykonává aktivně minimálně 3 roky 

 Schopnosti učit a předávat znalosti a vědomosti 

 Schopnost týmové práce a sebevzdělávání 

 Časový prostor v délce alespoň 5 víkendů ročně 

 Vypracovaný lezecký životopis a přihláška do výběrového řízení (seznam nejzajímavějších 

vylezených cest, pořádaných akcí, výuka nováčků a podobně). 

 Uzávěrka přihlášek do 30. 6. 2008 

 S uchazeči bude provedena osobní konzultace a vybráno několik čekatelů, kteří budou 

pomocnými lektory ve vzdělávacím kurzu nových instruktorů. Po ověření jejich schopností 

hodnotící komisí se budou aktivně podílet na vzdělávání nových instruktorů. 

 

 Podmínky členství v lektorském sboru 

Člen lektorského sboru se musí povinně zúčastnit nebo realizovat v průběhu kalendářního 

roku: 

 alespoň 1 seminář pro členy 

 alespoň 1 kurzu nových instruktorů 

 alespoň 1 doškolení instruktorů 

 Výjimka může být udělena ze zdravotních důvodů, jiných odůvodnitelných záležitostí, které 

budou probrány a odsouhlaseny předsedou MK.  
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Zápis ze schůze: 

 Účastníci jednání – Ondřej Nádvorník, Karel Kříž, Martin Honzík, Dušan 

Stuchlík, Jiří Vogel (tituly jsem vynechal)  

 Omluveni – Janek Bednařík, Radek Linert 

 

Kontrola z minulého zápisu: 

 

 Jirka zašle standardy RCI, HAL, SCI. Ostatní tyto standardy prostudují a připraví 

si na další schůzi připomínky. - splněno 

 Jirka zajistí aktualizaci propozic SCI 2008 od Karla Kříže – splněno  

 Jirka připraví materiál k vypsání výběrového řízení na členy lektorského sboru. – 

splněno 

 Ostatní - splněno  

 

Body k projednání: 

 

 Projednány případné změny ve standardech SCI, RCI a HAL. Jirka připraví nové 

znění dokumentů dle připomínek a pošle na revizi a doplnění změn členům MK. 

 V návaznosti na standardy připraví Martin třídní knihu pro výuku a doškolení 

instruktorů  

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

Trdlovi a vystaví se na www 

 Laviny – použít HUDY info – materiál vybrán jako kvalitní výukový podklad pro 

instruktory.   

 Záchrana – obrázky poskytne Dušan, obrázky se seřadí dle jednotlivých témat, 

obrázky, které nebudou se zadají na dokreslení.  

 Minimální počet členů na jednotlivé kurzy. Maximální počet se řídí pravidly ČHS. 

Zahájení kurzu nových instruktorů: HAL – 4, RCI – 4, SCI – 5 

Doškolení instruktorů: Laviny – 6, Lanové techniky – 4, První pomoc – 6, Pískovcové 

lezení 4, Skalní záchrana – 4. 

 Znění pro výběrové řízení na členy lektorského sboru – Jirka vystaví na svazový web 

 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.   

 

Metodický komise vypisuje výběrové řízení na členy lektorského sboru. Požadavky na 

uchazeče: 
o Instruktor HAL, případně RCI, platný člen ČHS 

o Činnost instruktora vykonává aktivně minimálně 3 roky 

o Schopnosti učit a předávat znalosti a vědomosti 

o Schopnost týmové práce a sebevzdělávání 

o Časový prostor v délce alespoň 10 dnů ročně 

o  Strukturovaný životopis týkající se výuky lezení a horolezectví (seznam nejzajímavějších 

vylezených cest, pořádaných akcí, výuka nováčků a podobně) 

o Uzávěrka přihlášek do 30. 8. 2008, přihlášky zasílejte e-mailem na adresu vogel@vpro.cz 

o S vybranými uchazeči bude provedena osobní konzultace.  V rámci osobní konzultace bude 

provedeno prověření pedagogických schopností, znalostí záchranných technik.  
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 Podmínky členství v lektorském sboru – doplní se na www 

Člen lektorského sboru se musí povinně zúčastnit nebo realizovat v průběhu kalendářního 

roku: 
o alespoň 1 seminář pro členy 

o alespoň 1 kurzu nových instruktorů 

o alespoň 1 doškolení instruktorů 

 Výjimka může být udělena ze zdravotních důvodů, jiných odůvodnitelných záležitostí, které 

budou probrány a odsouhlaseny předsedou MK.  

 

 

Zapsal: Jiří Vogel 


