Zpráva Metodické komise na VH ČHS 2019
předseda komise Jiří Vogel
Metodické dny
Metodické dny slouží zejména k propagaci činnosti Českého horolezeckého svazu a v průběhu roku
2018 byly organizovány Metodické dny na následující témata:
 Ledy
 Laviny
 Bezpečnost na skalách pořádaná v několika lokalitách, na některých místech i za podpory
garantované horoškoly
Instruktoři
 Doškolení – seznam seminářů na WWW – několik druhů seminářů, instruktor si může
vybrat dle zájmu
 Akreditovaný kurz – lezní na umělých stěnách
 SCI – sportovní lezení na fixně zajištěných skalách a lezení na stěnách
 RCI – vícedélkové lezení na horách
 HAL – lezení v zimních horách
Od roku 2019 je systém vzdělání blokový. Uchazeč o vzdělání bude postupovat od nejjednodušší
k nejnáročnějšímu vzdělání postupně. Návaznost s akreditovaným kurzem a předchozími kurzy
instruktorů je zajištěna. Systém doškolení zůstává zachovaný jak jej známe mnoho let.
Garantované horoškoly
V současném okamžiku má Český horolezecký svaz 4 garantované horoškoly, kterým přispívá na
vzdělávání nováčků a bude se snažit býti s nimi v úzkém kontaktu. Několik dalších subjektů požádalo
o validaci v roce 2018 a v roce 2019 bude probíhat validace jejich vzdělávacích programů.
Vzdělávací materiály
V roce 2018 MK zahájila práci na vzdělávacích metodických kartách. Práce má pokračovat
i v následujících několika letech a má zahrnout komplexní vzdělávací materiál pro výuku nováčků.
Metodické karty jsou vydávány pro potřeby instruktorů a karta zahrnuje výukovou dílčí problematiku,
doporučený postup, jak postupovat při výuce ve skupině a jak přezkoušet. Témata karet jsou zvoleny
Metodickou komisí na základě priorit, statistik a možnosti vzniku rizika při používání v praxi a ve
vzdělávacích procesech.

Ukázka vzhledu karet:

Novinky na rok 2019
Jakákoliv horoškola může požádat Metodickou komisi o pomoc při výuce v rozsahu pomoci při
výukových hodinách. Rozsah pomoci je stanoven MK a vychází z předpokladu, že instruktoři provedou
výuku za účasti lektora MK a ten analyzuje na místě výukový blok a doporučí na co se zaměřit a
případně přizpůsobit ve výuce.

