
 

 

Zápis ze schůze Vzdělávací komise ze dne 4. 10. 2017  

 

 

Přítomny: K. Říhová, V. Jáchimová, A. Mašková, Z. Ptáčková, M. Šímová, V. 

Jiroutová  

 

Hosté: J. Kunzl, Z. Dvořák  

 

 

 

1. Vzdělávání instruktorů a trenérů - v roce 2017 byla do dokumentu 

Vzdělávání v ČJF schválena a zapracována metodika doškolování 

instruktorů a trenérů, přičemž doškolování instruktorů je v kompetenci 

oblastí a doškolování trenérů je v kompetenci ČJF centrálně. V roce 2017 

došlo k doškolení instruktorů v několika oblastech. Cílem pro rok 2018 je 

realizace doškolování instruktorů napříč republikou se zapojením všech 

oblastí a realizace několika termínů doškolení trenérů centrálně.  

2. Galops -  projekt pokračuje překladem, aktualizací časového harmonogramu 

a rozpočtu. 

3. Pedagogická gramotnost – na setkání školitelů, které se uskutečnilo v 

zimních měsících, proběhnou ve dvou termínech  (4. - 5. 11. 2017 Olomouc 

a 11. - 12. 11. 2017 Praha) dva dvoudenní kurzy pro užší skupinu 

přihlášených zájemců pod vedením Ing. Z. Mahlera. Kurzy budou zaměřeny 

na rozvoj pedagogických, řečnických a prezentačních dovedností a budou 

zacíleny na konkrétní potřeby účastníků.  

4. Akreditované středisko ČJF – v současné době podklady předány 

sekretariátu, práce na výběrovém řízení a přípravě podkladů pro žádost o 

akreditaci. 

5. Spolupráce s ČZU – Vzdělávací komise navrhne seznam témat na 

bakalářské práce, jejichž zpracování by mohlo být přínosné i pro ČJF. 

6. Zkoušky stylových komisařů – skoky – proběhnou v říjnu při parkurových 

závodech v Hradišťku u Sadské. Komisařem bude Ing. Jan Šíma. Nový kurz 

bude otevřen na jaře. Předpokládá se účast zahraničního školitele J. Sailera. 



 

 

7. Rozpracování současné osnovy doškolování instruktorů zpracuje a ke 

kozultaci pošle V. Jáchimová a M. Šímová do 31. 10. 2017.  

8. Materiály určené účastníkům ZZVJ, jejich instruktorům, trenérům a 

komisařům jsou na webu ČJF. 

9. Zpravodaj ČJF – K. Říhová vyzvala členy komise, aby průběžně dodávali 

témata do zpravodaje. Aktuálním tématem je výměnný pobyt účastníků 

Pony Games ve Francii. 

10.  Host schůze Z. Dvořák nabídl ČJF možnost participace na školeních a 

doškolováních jako lektor první pomoci se znalostí jezdeckého prostředí a 

konkrétních situací přímo ze sportovních akcí.   

11.  FEI školení – žádost o několik FEI školení, která jsou v plánu uskutečnit v 

roce 2018, odeslána na sekretariát ve spolupráci se sportem. 

 

 Zapsala: Zuzana Ptáčková 

10. 10. 2017  

 

-  

 

 

 


