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Zápis z jednání, schůze MK 

 

Místo konání: Praha, Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, V úvalu 84;  

4. patro, výtahy D, knihovna interní kliniky. 

  

Kdy: 10. 11. 2015, od cca 15 hodin do 18 hodin 

 

Účastníci jednání: Pozváni všichni z MK 

 Vladimír Těšitel 

 

Přítomni: Emil Ponikelský, Vladimír Těšitel,   

 

Projednávané body: 

 

1. Propozice vystavuje sekretariát. Lektoři pouze napíší podklady pro vypracování propozic. Jako 

podklad může sloužit i Vámi zpracovávané pdf. Důvodem je jednotná forma zpracování. 

Odpovědní všichni lektoři – informace ohledně pravidel zasílání propozic na 

sekretariát. Jednotná grafická forma vzniká ne sekretariátu před zveřejněním, podklady 

zasílá vedoucí kurzu nebo zastoupená osoba. 

2. Kalendář kurzů na rok 2016 – Vždy bude hlavní lektor a náhradník.  

Výstup je tabulka seminářů a kurzů pro rok 2016 včetně lektora a náhradníka, 

příloha 1. 

3. Jednání s horskými vůdci a průvodci – proběhlo společné setkání s horskými vůdci a průvodci 

o možné spolupráci. 

Informace o spolupráci. 

4. Metodické dny v roce 2016 

Výstupem je tabulka metodických dnů a lektorů, příloha 1. 

5. Činnost MK v roce 2015, hodnocení, klady a zápory, diskuse 

Kladné hodnocení na uskutečněných metodických dnech a kurzech 

6. Revize členů MK a lektorů 

Stávající seznam zůstává v platnosti, jmenování nového lektora Marka Beláně. 

7. Kontrola používání formuláře „Bezpečnostní opatření při výcviku v ČHS“. 

Informace. Tímto se zavádí používání formuláře bezpečnostního opatření i při 

Metodických dnech. Bude sloužit současně jako prezenční listina, formulář se po akci 

zašle na sekretariát se zprávou.  

8. Akreditace horoškol, rozdělení úkolů, které by mohly vyplynout ze situace 

Informace 

21.11.2015 je v Motele setkání. Následně bude potřeba zpracovat některé dokumenty a 

postupy. Účastníci jednání za MK je Jarmila Schücková a Jiří Vogel 
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9. Informace o plánu Bezpečnostní komise, rozpočet, plán akcí a podobně 

Vladimír Těšitel, 

Diskuse na přípravu rozpočtu, odpovědnost předána Radanovi Keilovi k projednání na 

VV. 

10. Ostatní a diskuse 

Setkání 12-13.12.2015 pro společné odsouhlasení výuky v horoškolách. Emil a Jarka 

pošle možnost kde se sejít a případně se domluví přesný program setkání. Předběžně sobota 

10 hodin začátek, Neděle 12 hodin ukončení. 

 

 

Zapsal: 

Jiří Vogel 

 


