Zápis ze schůze komise pro vzdělávání dne 3.4.2014

Přítomny: K. Říhová, L. Gotthardová, L. Šímová, V. Jáchimová, Z.
Ptáčková
Omluvena: P. Minářová
Host: Alžběta Mašková

 Alžběta Mašková představila komisi francouzský systém
vzdělávání Galop. Jde o devítistupňový systém tréninkových plánů,
na konci každého stupně skládá jezdec zkoušku, která ho opravňuje
k postupu do dalšího „Galopu“. Systém je velmi precizně
propracován a nabízí možnost kontinuálního vzdělávání jezdců a
jejich instruktorů a trenérů. Komise projevila zájem o případnou
spolupráci s Francouzskou jezdeckou federací. Kontakt a
podmínky využití systému, učebnic a manuálů pro lektory zajistí
K. Říhová, následně prokonzultuje s VV ČJF .
 Hodnocení uplynulé činnosti: systém vzdělávání rozhodčích byl
plně nastartován a v současné době je nahlášen „refreshing“ již
v 10 oblastech, též komise disciplín aktivně vypisují refreshingy
v částech, která se týká specializace dané disciplíny.
 V souvislosti se vzděláváním stavitelů parkurů a tratí by komise
pro vzdělávání uvítala užší spolupráci se skokovou komisí a účast
jejího člena na příští schůzi dne 5. Června 2014, a to i s ohledem na
uvažovanou kategorizaci jezdců.
 V souvislosti s kategorizací jezdců osloví komise pro vzdělávání
také manažery komisí ostatních disciplín.
 Komise přijala program pro letošní rok: zaměřit se na systematické
vzdělávání jezdců v návaznosti na cvičitele a trenéry.

 Další agendou byl počet účastníků na ZZVJ a zápis ze schůze OV
Západočeské oblasti ze dne 8. 11. 2013. Dle bodu 10 zápisu se OV
usnesl, že minimální počet účastníků má být 8. Toto usnesení je
v rozporu s dokumenty ČJF, konkrétně s dokumentem Vzdělávání.
V něm je stanoveno, že minimální počet uchazečů je 6. Rozhodnutí
oblastního výboru nelze nadřadit pravidlům ČJF.
 Komise vzdělávání též eviduje úspěšnost účastníků ZZVJ ve
spojitosti s jejich přípravou a garanty. Tuto agendu má na starosti
konkrétně V. Jáchimová. Do zasílané prezenční listiny je třeba
vždy uvést číslo licence garanta, což značně usnadňuje evidenci.
 Termín příští schůze: 5. 6. 2014

Zapsala: Zuzana Ptáčková
4. 4. 2014

