Zápis ze schůze MK
Místo konání:

Praha, Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, V úvalu 84;
4. patro, výtahy D, knihovna interní kliniky.

Kdy:

16. 11. 2015, od cca 15 hodin do 18 hodin

Účastníci jednání:

Jarmila Schücková, Radan Keil, Emil Ponikelský,
Michal Buřil, Martin Honzík, Karel Kříž, Lukáš Tkáč,
Marek Beláň, Vladimír Těšitel, Jiří Vogel

Návrh bodů k projednání:
-

-

-

-

Kalendář kurzů na rok 2017 – plán uveden v příloze
Metodické dny v roce 2017 – plán uveden v příloze
Činnost MK v roce 2016, hodnocení, klady a zápory, diskuse
Setkání 10.12.2016 pro společné odsouhlasení výuky – Emil Ponikelský zamluví místo,
doprava tak, abychom byli kolem 8:30 na nádraží v Pardubicích, případně v 9:00 HCENTRUM, Staré Hradiště 197, 533 52 Pardubice, http://www.hcentrum.net. Setkání bude
do 16:00 hodin. Akce je určena pro všechny lektory a je zaměřena na sjednocení vzdělávání.
Revize členů MK a lektorů – tým lektorů a MK zůstává nezměněn
Spolupráce na zprávě o činnosti za 4 roky zpětně, všichni lektoři, kteří vedli semináře nebo
kurzy zašlou třídní knihy na mail Jirkovi a Jarmile Schückové, kteří budou zprávu připravovat.
Odpovídá Jiří Vogel, Jarmila Schücková
Akreditace horoškol – všichni, kteří znají horoškoly ve svém regionu se pokusí zjistit, zda
horoškoly znají „Garantované horoškoly ČHS“, případně zda zvažovali možnost podání
přihlášky
Systém národních kvalifikací – informace o průběhu „Instruktor lezení na umělé stěně“
Překlad MEMENTO – informace, bude projednáno na VV – odpovídá Jiří Vogel, Radan Keil
Jednání s VV ČHS - informace
Nášivka instruktora, případně Instruktor horoškoly ČHS – všeobecný souhlas, zpracovat návrh,
připravit informace o ceně - odpovídá Jiří Vogel
Kontrola používání formuláře „Bezpečnostní opatření při výcviku v ČHS“ – formulář je
používán
Informace o plánu Bezpečnostní komise, rozpočet, plán akcí a podobně – informoval Vladimír
Těšitel
Nákup ferratových setů, celotělový úvaz a poloautomatů – Lukáš Tkáč připraví návrh, zbytek
se dohodne s Jirkou a provede nákup – co nejrychleji – odpovídá Lukáš Tkáč, Jiří Vogel
Lektoři trička ČHS, instruktoři trička?, vizitky? – prozatím není potřeba, projedná se možný
nákup oblečení včetně možnosti i pro instruktory – odpovídá Jiří Vogel
Vyúčtování pracovních cest – informace o zasílání na sekretariát v co nejdřívějším termínu –
odpovědnost všichni lektoři.
Ostatní a diskuse
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Doporučení k projednání se sekretariátem:
-

Na každý kurz sekretariát vypracuje všechny dokumenty pro lektora, aby lektor strávil
minimum činností. Projedná předseda.
Vázne příprava dokumentů na kurzy, Mšeno dopadlo hodně špatně. Projedná předseda.

Zapsal: Jiří Vogel

2/2

