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Úvod
Na základě Vašeho doporučení a rozhodnutí výkonného výboru jsem byl jmenován
předsedou MK v lednu 2007. Jelikož bych velmi rád pokračoval ve stopách Dušana a Janka
včetně posunutí činnosti MK opět trochu dopředu, navrhuji úvodní osobní setkání
v následujících 3 týdnech, kde bychom probrali body, které jsou uvedeny níže.
Pokud by někdo neměl čas, prosím ho, ať připraví e-mailem všechny informace, které
chybějí. Zejména se jedná o termíny kurzů.
Navrhované body k projednání:
Týmová práce – odpovědnost a povinnosti členů MK a lektorského sboru
Revize členů MK – pravidla pro přijímání nových členů - revize
Revize členů lektorského sboru MK – pravidla pro přijímání - revize
Rozpočet 2008
Účtování nákladů na svaz – pravidla
Správa webu
Revize informací vydané na webu
Materiály k lavinám
Kontrola zápisu z listopadu 2007
Potvrzení termínů kurzů, u chybějících termínů doplnění.
Doškolení instruktorů, perioda doškolení
Dotaz z e-mailu Jana - Jmenuji se Jana Kadlecová a jsem dlouholetou členkou ČHS.
Můj domovský oddíl je HKO Police nad Metují a jsem členkou Skalní záchranné
služby v CHKO Broumovsko, do kterého jsem vstupovala jako Instruktor II, který
jsem obhájila za Zdeňka Teplého. Následně jsem si ještě s kolegou ze ZSZ
Bohumilem Šustkem udělala Instruktora I. pod vedením Dušana Stuchlíka. Můj
průkaz Instruktora je veden pod číslem 000767 a platnost II. je bez data a platnost I. je
31. 12. 2007 a tak to má i kolega Šustek. Jelikož se nám loni z pracovních důvodů
nehodil žádný termín, ráda bych se teď informovala na nynější možnost doškolení.
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Zápis z jednání
Účastníci jednání – Janek Bednařík, Ondřej Nádvorník, Josef Uherka, Radek
Linert, Jiří Vogel (tituly jsem vynechal)
Omluveni – Karel Kříž, Dušan Stuchlík, Martin Honzík, Pavel Neumann
Požadavek Jiřího Vogela, aby komise pracovala jako tým, o klíčových
záležitostech se rozhoduje s rozmyslem týmově po přípravě podkladů.
Revize členů MK – složení komise zůstává beze změny, členství dle stanov ČHS
Revize lektorského sboru – Lektorský sbor zůstává beze změny, včetně Tefelnera.
Přijímání nových členů – V případě potřeby vyhlašuje MK konkurz na členy
lektorského sboru. O přijetí za člena lektorského sboru rozhodu MK.
Oznámení jiných vzdělávacích kurzů na WWW svazu MK nedoporučuje. MK se
shodla, že uvádět by se měly kurzy pouze pořádané MK ČHS.
MK i do budoucna bude zajišťovat vzdělání svých členů, nebude usilovat o
akreditaci nebo komerční způsob vzdělávání.
Materiály k lavinám – Radek Linert pošle materiály k lavinám a skialpu. Jiří Vogel
zajistí převedení do posílatelné podoby, rozešle členům MK k připomínkám.
Korektury se provedou na osobním sekání členů MK v dubnu.
Jednotlivý vedoucí kurzů odpovídají za realizaci kurzu, včetně krátké zprávy a
vyhodnocení kurzu.
Vyúčtování kurzu zaslat v kopii na předsedu komise ke schválení
e-mailová adresa instruktori@horosvaz.cz se přesměruje na předsedu.
Jiří Vogel zajistí, aby informace posílané na svaz k jednotlivým, kurzům byly
směrovány přímo nebo nepřímo na vedoucího kurzu, který se postará o jejich
vyřízení.
Prodloužení platnosti kvalifikace Instruktor – V případě neabsolvování povinných
seminářů v uvedeném termínu instruktorovi zaniká jeho kvalifikace a nelze ji již
žádným způsobem prodloužit.
Josef Uherka navrhuje pořádat seminář „Instruktor mládeže“, který by měl
zajišťovat rozšíření znalostí u stávajících instruktorů a členů především o
informace pro práci s mládeží. MK bude tento seminář podporovat aktivně se
zúčastní při jeho vyhlašování a realizaci
Jiří Vogel zajistí ve spolupráci s Jindrou Pražákem prozatímní vývoj situace kolem
přihlášek na instruktory a zveřejnění instruktorských kurzů na rok 2008.
Příští schůze MK se uskuteční v dubnu, víkendové setkání se zejména z pracovní
vytíženosti ruší a nahrazuje se 1 celodenním setkáním s příjezdem předchozího
dne odpoledne. Předběžný program – revize materiálů laviny a skialp, sjednocení
výuky a požadavků na instruktory včetně foto dokumentace, + ostatní. Předběžný
termín setkání v týdnu od 14. – 18. 4 2008. Prosím všechny členy MK, aby
informovali o volném termínu (večer + 1 celý následující pracovní den). Vybrán
bude termín, kdy se bude moci zúčastnit nejvíce lidí.
Poznámky: zde dávám námět na obnovení kvalifikace instruktor, aby ji bylo možno
obnovit legitimním absolvováním kurzu nebo pouze přezkoušením osobní účastí na
závěrečném kurzu instruktorů.
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