Zápis ze schůze Vzdělávací komise ze dne 14. 8. 2017

Přítomny: K. Říhová, V. Jáchimová, M. Šímová, V. Jiroutová
Omluveny: A. Mašková, Z. Ptáčková
Host: Bohumil Rejnek

1.

Pedagogická gramotnost – v současné době jsou dohodnuty 2 podzimní
termíny pod vedením Ing. Z. Mahlera pro užší skupinu zájemců. Pro další
pokračování projektu vypracuje Veronika Jiroutová počty školitelů,
rozdělení po oblastech a návrhy na složení lektorského sboru a předloží na
příští vzdělávací komisi do 4. 10. 2017.

2. Kalendář vzdělávacích akcí na rok 2018 – k informování veřejnosti by
přispěl celorepublikový kalendář vzdělávacích akcí. Veronika Jiroutová
obešle sekretáře oblastí s žádostí o přehled plánovaných vzdělávacích akcí a
připraví jako podklad pro příští komisi v říjnu dle následujícího
harmonogramu:
-Obeslat oblasti – do konce srpna
-Termín pro sekretáře 15.9
-Zpracovat podklady na příští komisi – do 4.10.2017

3. Galops – informace od sekretariátu o pokračujících pracích na překladu
Galops Pony a druhého dílu Galops pro velké koně. V současné době se též
jedná s FNF o textaci prvního dílu. Cílem je mimo jiné aktivní zapojení
jezdeckých škol a navázání na bezpečné jízdárny.
4. Akreditované středisko ČJF – sekretariát zpracuje finální verzi výběrového

řízení na garanta, lektorský sbor a další dokumentaci potřebnou pro
schválení akreditace dle harmonogramu:
-Zjistit termín schvalování žádostí na MŠMT – do konce srpna
-Vypracovat VŘ, včetně zadání – do konce srpna
-VŘ do konce října
-Podání žádosti o akreditaci – dle zjištěného termínu (prosinec/leden)
-Vypracování metodiky – listopad 2017- září 2018
-Propagace – jaro 2018 - podzim 2018

-VŘ na areál – jaro 2018
-Spuštění kurzu – podzim 2018

5. Nastavení spolupráce mezi komisí, sportem a sekretariátem po nedávných
personálních změnách.
6. Zpravodaj ČJF – informování jezdecké veřejnosti o aktualitách ze
vzdělávání v pravidelné rubrice. Veronika Jiroutová bude pomáhat s
připravou témat.
7. Spolupráce s ČZU – představení možnosti spolupráce s ČZU v oblasti
zpracování aktuálních témat z jezdectví prostřednictvím bakalářských prací
studentů.
8. FEI kurzy - v návaznosti na schválené termíny mezinárodních závodů v roce
2018 požádat na FEI o organizaci FEI kurzů pro TD, rozhodčí a stewardy
v disciplínách skoky, drezura a všestrannost.
.
Zapsala: Kateřina Říhová
18. 8. 2017
-

