
Zápis ze schůze Komise pro vzdělávání dne 7. 3. 2018 
 

 

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

Šímová, V. Jiroutová 

 

Host: J. Kunzl    

 

 

 

 Vyhodnocení prvního doškolování trenérů se specializací na skoky 

ve Zduchovicích. Zmíněné školení vedl tým školitelů ČJF ve 

spolupráci s veterinárním lékařem. Proběhla teoretická a praktická 

část. Námět na uspořádání samostatného školení s veterinárním 

lékařem se zaměřením na správnou přípravu sportovního koně. 

Zpětná vazba z řad účastníků: zájem projevili především o 

coaching, didaktiku, psychologii jezdce, psychologii trenéra.    

 Doškolení trenérů ve všestrannosti v Suché bude přesunuto na jiný 

termín z důvodu nepřítomnosti původně pozvaného zahraničního 

trenéra. Návrh nového termínu, místo a školitele upřesní komise 

všestrannosti.  

 V termínu 9 – 11. března 2018 se v Královickém Dvoře uskuteční 

první z řady doškolování stylových komisařů v disciplíně skoky a 

zároveň otevření nového kurzu. Seminář povede zahraniční lektor 

Johann Sailer and Ing. Jan Šíma. 

 Nutno zajistit přehled doškolování trenérů a instruktorů jezdectví 

v elektronické formě, později v JIS. 

 Evidence doškolování rozhodčích a stavitelů parkurů v JIS. 

  Projekt pedagogická gramotnost bude pokračovat i v roce 2018. 

Návrh plánu konkrétních akcí vypracuje Z. Mahler. (Zajistí Z. 

Ptáčková). 



 Galopy: sekretariát ČJF dostal od VV za úkol vypracovat akční 

plán. 

 Pony Games: Vyhodnocení stáže se specialistou FEE pro PG 

Arnaudem Ribaultem. Stáže se účastnilo 27 účastníků z řad dětí a 

jejich rodiče a trenéři. Stáž se zaměřila na dětskou didaktiku a 

coaching a vytvoření úspěšného týmu. Pozitivní zpětná vazba.  

 A. Mašková informovala stáži v Avignonu (zpráva na webu ČJF). 

 Svátek dětí a poníků: 2. 6. 2018 v Martinicích. 

 Školení stylových rozhodčích: březen - Kralovický Dvůr, duben – 

Děpoltovice, následně Severní Morava 

 Revize testů ZZVJ. V této souvislosti je třeba aktualizovat data v 

okruzích otázek na webu. (Zajistí V. Jiroutová) 

 Na webu je aktualizovaná verze skript pro uchazeče o ZZVJ. 

(Zajistila Z. Ptáčková) 

 

 

Zapsala: Zuzana Ptáčková 

 
 

 

 

 

 


