
Zpráva o innosti Metodické komise v roce 2010
lenové MK: Ji í Vogel, Dušan Stuchlík, Karel K íž, Martin Honzík, Ond ej Nádvorník,

Josef Uherka, Lumír Fajkoš

Kurzy pro nové instruktory
Na vypsaný kurz instruktor  se p ihlásilo celkem 9 uchaze  o kvalifikaci RCI a 2

uchaze i o kvalifikaci HAL. V m síci kv tnu prob hly p ijímací zkoušky a úvodní kurz RCI.
Výuka instruktor  pokra ovala výukou první pomoci a záv re ným kurzem se zkouškami
v oblasti Berchtesgadenu v Rakousku. Kurz dokon ilo 7 instruktor  RCI. 4 instrukto i
dokon ili kurz HAL z roku 2009.

Doškolení instruktor
V minulém roce 2010 prob hlo celkem 10 plánovaných seminá  doškolení. Prob hly

všechny seminá e, na které byl p ihlášený dostate ný po et instruktor . Na seminá e, které
neprob hly se mnohdy p ihlásil pouze 1 až 3 uchaze i, což bylo ekonomicky nevýhodné tyto
seminá e zrealizovat, a proto byli osloveni p ihlášení instrukto i k vybrání jiného seminá e.

Ke konci roku byli osloveni všichni instrukto i, kterým kon í platnost kvalifikace na
konci roku 2009, 2010 a 2011. Oslovení bylo provedeno e-mailovou korespondencí a na malé
výjimky na oslovení málokdo reagoval.

Výsledek seminá  doškolení byl pozitivní, protože znalosti získané p ed 5 lety si
uchaze i o prodloužení osvojili tak dob e, že se nedopoušt li žádných závažných chyb.

Graf vývoje doškolení instruktor

* Po ty skute  doškolených instruktor  jsou získány z hodnoty 0,5 osoby na absolvovaný seminá , protože každý instruktor musí absolvovat 2 seminá e a
bohužel seminá e nemusí být absolvovány ve stejném roce. Platnost datdatabáze  ke konci roku  2010.



Graf rozložení kvalifikací instruktor

* Platnost dat databáze ke konci roku 2010

Sch ze MK
V letošním roce 2009 jsme se sešli celkem 2x. Zápisy jsou uvedeny tak jako

v minulém roce na stránkách HS. Sch ze byly zam eny na projednávání organiza ních
záležitostí.

Evidence instruktor
V roce 2010 byla kompletn  p epracována evidence kvalifikací a seminá  u

instruktor . Byly opraveny chyby, které se v databázi vyskytovaly z minulosti.

Pln ní plánu v roce 2010
innost Metodické komise v pr hu roku 2010 splnila p edpokládaný plán innosti:

Co se povedlo:

Poda ilo se realizovat kurzy doškolení v dostate ném množství uchaze  a rozložit
množství uchaze  na další roky.

Evidenci instruktor

Plán na následující období

Vypracoval: Ji í Vogel v Šumperku dne 22. 2. 2011


