Zápis ze schůze komise pro vzdělávání dne 7. 12. 2015
Přítomny: K. Říhová, V. Jáchimová, A. Mašková, Z. Ptáčková
Host: B. Rejnek
 K. Říhová seznámila přítomné s návrhem V. Čmolíka na
doškolování rozhodčích. Komise má k povinnému refreshingu
následující připomínky: v části školení o první pomoci nahradit
přítomnost lékaře či zdravotníka instruktážním videem (poptá V.
Jáchimová) event. zkrátit tuto část na 30 minut, upřesnit obsah
bodu veterinární pravidla a případně zkrátit na 30 – 60 minut (o
konzultaci požádá J. Metelku Z. Ptáčková). Bude vytvořeno
jednotné osvědčení pro absolventy školení a refreshingů, do
kterého se bude zanášet potvrzení o účasti na školení a který jim
bude sloužit jako doklad o absolvování povinného školení.
 Projekt pedagogická gramotnost: komise navrhuje oslovit
školitele s pedagogickým vzděláním, kteří by poskytli školitelům a
lektorům ČJF základy „pedagogického minima“ – jak účinně a
vhodně předávat znalosti účastníkům kurzů či školení, případně
vypracovali na toto téma písemný manuál. K. Říhová požádá o
spolupráci C. Neumanna a L. Starostovou.
 K. Říhová informovala členy komise o jednání s C. Neumannem o
spolupráci ČJF s ČZU. Ta nabízí kvalitní zázemí pro pořádání
školení, spolupráci při vypracování odborných textů a metodiky,
možnost vzniku nového akreditovaného pracoviště ČJF a
vybudování vzdělávacího centra ČJF.
 Komise navrhuje následující podmínky pro proplácení
účastnického poplatku rozhodčím, stewardům a stavitelům parkurů
a tratí na školeních a zkouškách FEI:
- splnění podmínek doškolování (teorie i aktivní účast na závodech)
- uhrazení poplatku zpětně po úspěšném absolvování školení (+
horní hranice maximální proplácené částky)
- doporučení odborné komise dané disciplíny
- závazek výkonu dané funkce na minimálně jedněch mezinárodních
závodech v ČR v následujících dvou letech nebo účast na školení
ve funkci školitele a předání znalostí získaných na školení FEI
Pokud dotyčný nesplní podmínky, musí ČJF proplacený poplatek
vrátit.
 Komise doplní praktickou část ZZVJ o zkoušku bezpečného
pohybu na jízdárně ve skupině jezdců. Návrh na průběh a
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hodnocení této části zkoušky vypracuje V. Jáchimová ve
spolupráci se Z. Ptáčkovou. Komisaři ZZVJ budou v tomto směru
instruováni prostřednictvím online školení a metodických
dokumentů.
Z. Ptáčková seznámila komisi s návrhem na školení a doškolování
stewardů. Po zapracování připomínek B. Rejnka, který má
kvalifikaci mezinárodního stewarda, doplní dokument o časový
harmonogram a konkrétní podmínky pro získání této kvalifikace.
Hotový a schválený dokument bude umístěn na webu ČJF a zaslán
na oblasti.
Projekt vybudování systematické přípravy jezdců a jejich
vedení instruktory a trenéry (GALOPS) - A. Mašková
informovala o pokračování oficiální spolupráce s Francouzskou
jezdeckou federací, jejímž cílem je rozvoj jezdectví v ČR za
pomoci francouzské strany, s důrazem na změnu vzdělávacího
systému jezdců. Součástí je zavedení systému GALOPS, který by
měl být plně implementován od 1. 1. 2017. Jeho zavedení bude
probíhat v následujícím časovém harmonogramu po celý rok 2016:
zima 2015/2016 informační kampaň a příprava materiálů
duben 2016 vydání směrnic a zveřejnění materiálů, dále duben až
říjen další seznamování veřejnosti s obsahem a fungováním
systému
listopad až prosinec 2016 zapracování připomínek
V souvislosti se zavedením systému Galops budou z francouzštiny
přeloženy příslušné učebnice – A. Mašková zajistí kalkulaci
překladu a nákladů za licenční práva
Projekt děti na pony – A. Mašková informovala o pilotním
projektu PONY-GAMES 2016 a představila pravidla, která budou
umístěna na webu ČJF. V průběhu následujícího roku vypracuje
manuál s informacemi, co kluby pro pořádání her potřebují a jak se
mohou do programu zapojit. Informovala o plánu uspořádat seriál
soutěží, jehož finále proběhne ve Zduchovicích s tím, že pět
nejlepších jezdců pojede soutěžit do Francie. V souvislosti se
zavedením PG proběhnou školení sudích, kteří průběh her hodnotí.
Projekty pro rok 2016 – rekapitulace:
Pedagogická gramotnost
Vybudování systematické přípravy jezdců a jejich vedení
instruktory a trenéry (GALOPS)
Děti na pony
Zapsala: Zuzana Ptáčková, 7. 12. 2015

