
 

Garantované horoškoly ČHS  

 

Cíle projektu Garantované horoškoly ČHS:  

 Nabídnout zájemcům z řad členů ČHS možnost vzdělávat se v kvalitních horoškolách, 

jejichž výuka odpovídá standardu vzdělávání nováčků ČHS / doporučené osnově 

vzdělávání nováčků.  

 Propagovat horoškoly, které nabízí členům ČHS kvalitní výuku horolezectví dle standardů 

ČHS.  

 Napomáhat zvyšování úrovně vzdělávání v oblasti horolezectví.  

 

Horoškolou se rozumí vícedenní vzdělávací program / kurz zaměřený na osvojení si 

teoretických i praktických základů horolezectví a první pomoci.  

 

Horoškola má možnost získat statut Garantovaná horoškola ČHS, pokud splňuje tyto 

podmínky:  

 Organizátorem Horoškoly je samostatná právnická osoba (může se jednat o členský 

spolek ČHS, ale není to podmínkou), nebo horolezecký oddíl ČHS bez právní osobnosti 

(dále jen „subjekt“).    

 Za vzdělání v horoškole je odpovědný instruktor ČHS s minimální kvalifikací RCI nebo 

HAL. Kvalifikace SCI nebo kvalifikace Instruktor a trenér lezení není pro tento účel 

akceptována. 

 Subjekt podá žádost o udělení statutu Garantovaná horoškola.  

 Metodická komise posoudí, zda osnova a průběh kurzu pro nováčky odpovídá standardům 

ČHS pro vzdělávání a v případě kladného výsledku udělí statut Garantovaná horoškola.  

 

Postup získání statutu Garantovaná horoškola 

 Subjekt provozující horoškolu podá žádost o udělení statutu Garantovaná horoškola, 

s těmito přílohami:  

 Výpis z rejstříku osvědčující existenci subjektu (platí pouze pro právnické osoby) 

 Základní osnovu výuky v horoškole včetně počtu hodin / dnů věnovaných jednotlivým 

tématům / blokům výuky. 

 Seznam horoškol, které subjekt pořádal v posledním roce, popř. v posledních letech.  

 Seznam horoškol, které subjekt plánuje uspořádat v tomto a v následujícím roce.  

 Termín konání nejbližší horoškoly, kterou bude moci zástupce metodické komise 

navštívit a vyhodnotit (lze doplnit později).  

 Žádost se podává výhradně elektronicky, na vzdelavani@horosvaz.cz.  

 Podané žádosti shromažďuje a po formální stránce kontroluje sekretariát, který je dále 

předá (po případném doplnění ze strany žadatele) Metodické komisi.  

 Členové metodické komise posoudí žádost, navštíví v domluveném termínu horoškolu a 

vypracuje písemný záznam o hodnocení horoškoly (validační formulář), na základě 

kterého metodická komise rozhodne o udělení / neudělení statutu Garantovaná  horoškola. 

Validační formuláře archivuje sekretariát.  

 Horoškole, která úspěšně prošla procesem validace, je udělen statut Garantovaná 

horoškola. Horoškola obdrží certifikát, který vystaví sekretariát ČHS.   

 Informace o Garantované horoškole a jejím provozovateli je uvedena na webu ČHS 

(tabulka s názvy a kontakty provozovatelů horoškol, popř. s dalšími informacemi).  

 Statut Garantovaná horoškola se uděluje na 5 let, do 31.12. pátého roku. Po uplynutí této 

doby může subjekt provozující garantovanou horoškolu požádat o revalidaci.  

 Žádost o revalidaci se podává výhradně elektronicky, na vzdelavani@horosvaz.cz.  
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 Po úspěšné revalidaci se statut garantované horoškoly prodlužuje na dalších 5 let.   

 

Činnost a podpora Garantovaných horoškol 

 Povinností subjektu organizujícího Garantovanou horoškolu je školit v Garantované 

horoškole výhradně členy ČHS. Za člena ČHS se pro tyto účely považuje člen A 

(individuální, oddílový) a člen B, se zaplacenými členskými příspěvky na daný rok. 

Evidované členství nelze akceptovat. Subjektu, který bude v horoškolách školit i osoby, 

které nejsou členy ČHS, může být odebrán certifikát Garantovaná horoškola. 

 Školení v garantovaných horoškolách musí vést instruktoři ČHS s platnou kvalifikací, 

kterým mohou pomáhat další osoby bez kvalifikace. Garantované horoškole, kde budou 

školit osoby bez požadované kvalifikace, nebude poskytnuta finanční podpora, a při 

opakovaném nesplnění podmínky jí může být odebrán certifikát Garantovaná horoškola.  

 Kontrolu těchto podmínek provádí sekretariát na základě třídní knihy, kterou subjekt 

provozující garantovanou horoškolu zašle nejpozději do 1 měsíce po ukončení horoškoly 

na vzdelavani@horosvaz.cz.   

 Třídní kniha obsahuje název, místo a termín konání horoškoly, jméno vedoucího 

instruktora a popř. dalších instruktorů, stručný popis průběhu horoškoly a seznam 

účastníků horoškoly (jméno, dat. narození) s uvedením úspěšného / neúspěšného 

absolvování horoškoly. Třídní knihy archivuje sekretariát.  

 Subjektu provozujícímu Garantovanou horoškolu bude za každého úspěšného absolventa 

horoškoly – člena ČHS - poskytnuta finanční částka 1 000 Kč.  

 Pokud je subjekt provozující garantovanou horoškolu právnickou osobou, bude finanční 

podpora poskytnuta na základě Smlouvy o spolupráci. V případě, že se jedná o 

horolezecký oddíl bez právní osobnosti, bude finanční podpora taktéž poskytnuta na 

základě Smlouvy o spolupráci. 

 Instruktor (kvalifikace HAL, RCI, SCI, CWI) který školí v garantované horoškole, má 

nárok na dvě doškolení zdarma, pokud proběhnou v doškolovací periodě 5-ti let, tedy po 

dobu platnosti licence. Nárok prokáže tak, že v přihlášce na doškolení uvede kurz/y 

garantované horoškoly, ve kterém/ých školil. Sekretariát ověřuje informaci dle třídních 

knih.  

Informace o Garantované horoškole budou uvedeny na webu ČHS v samostatné rubrice. 

Pokud subjekt provozující Garantovanou horoškolu požádá, budou na webu či na FB 

zveřejněny pozvánky na jeho kurzy.  
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