Zpráva o činnosti Metodické komise v roce 2011
Členové MK: Jiří Vogel, Dušan Stuchlík, Karel Kříž, Martin Honzík, Ondřej Nádvorník,
Josef Uherka, Lumír Fajkoš
Kurzy pro nové instruktory
Na vypsaný kurz instruktorů se přihlásilo celkem 12
uchazečů o kvalifikaci RCI a 2 uchazeči o kvalifikaci HAL.
V měsíci květnu proběhly přijímací zkoušky a úvodní kurz
RCI. Výuka instruktorů pokračovala výukou první pomoci a
závěrečným kurzem se zkouškami v oblasti Berchtesgadenu v
Rakousku. V měsíci srpnu se po přestávce opět uskutečnil
seminář ledovec pro instruktory kvalifikace HAL.

Doškolení instruktorů
Proběhlo několik seminářů doškolení instruktorů na různá témata Freeride a laviny,
skalní záchrana, první pomoc.
Výsledek seminářů doškolení byl jako každoročně pozitivní, protože znalosti získané
před 5 lety si uchazeči o prodloužení osvojili tak dobře, že se nedopouštěli žádných
závažných chyb.

Graf vývoje doškolení instruktorů

* Počty skutečně doškolených instruktorů jsou získány z hodnoty 0,5 osoby na absolvovaný seminář, protože každý instruktor musí absolvovat 2 semináře a
bohužel semináře nemusí být absolvovány ve stejném roce. Platnost datdatabáze ke konci roku 2011.

Graf rozložení kvalifikací instruktorů

* Platnost dat databáze ke konci roku 2011

Schůze MK
V roce 2011 se sešla metodická komise celkem dvakrát. Všechny zápisy z jednání jsou
uvedeny na Internetových stránkách ČHS. Schůze byly zaměřeny na projednávání
organizačních záležitostí.
Evidence instruktorů
V roce 2011 bylo navázáno na novou evidenci instruktorů a byly provedeny přípravy
na zjednodušení práce na sekretariátu při vystavování průkazů, kdy všechny potřebné
informace budou nyní uvedeny na jediném, členském průkazu ČHS.
Plnění plánu v roce 2011
Činnost Metodické komise v průběhu roku 2011 splnila předpokládaný plán činnosti:
Co se povedlo:
 Organizace prvního semináře pro širokou veřejnost
 Podařilo se realizovat kurzy doškolení v dostatečném množství uchazečů a rozložit
množství uchazečů na další roky.
 Zrušení průkazu instruktora a významné zjednodušení práce
Plán na následující období
 Připravit seminář pro širokou veřejnost na základě poznatků z roku 2011 a zaměřit se
na zdokonalení nedostatků z letošního roku

Vypracoval: Jiří Vogel

v Šumperku dne 26. 11. 2011

