Zápis ze schůze komise pro vzdělávání dne 28. 6. 2016
Přítomny: K. Říhová, V. Jáchimová, A. Mašková, Z. Ptáčková, M. Šímová (zástup
za L. Šímovou), J. Procházková

_________________________________________________________________
 Kontrola postupu dle plánu práce pro rok 2016.
 M. Šímová předložila koncepci stylového ježdění a vzdělávání jezdců a
rozhodčích. Koncepce navrhuje rozdělit stylové jezdce na dvě kategorie
dle dosažené výkonnosti a věku (kategorie základní: děti a junioři před
dosažením určitého počtu bodů ze stylových soutěžích a klasických
soutěžích ZZ, ZM, Z, ZL a senioři, případně mladí jezdci před získáním
určitého počtu bodů ze soutěží ZZ-ZL v klasických soutěžích; kategorie
ostatní). Součástí návrhu je i rozšíření osob oprávněných posuzovat
stylové ježdění z řad elitních trenérů a instruktorů. Tyto posuzovatelé by
byli vyškoleni stejně jako styloví rozhodčí a byla by využita jejich
odbornost. Posuzovatelé by byli vybráni na základě doporučení oblastními
sekretariáty. Doškolování navženo klasicky jednou za 2 roky, v mezidobí
aktivní kontakt se školiteli. Zatim ve formě návrhu, nutno sladit se sportem
a legislativou. J. Procházková zašle návrh panu B. Rejnkovi a Hupkovi
k prostudování. Dále bude oslovena I. Bejdl, která v letošním roce školila
stylové rozhodčí v České republice.
 J. Procházková organizačně zajistí průběh závěrečných zkoušek kandidátů
na stylové rozhodčí při finále Styl šampionátu a ČSP 2016 v Olomouci ve
dnech 22 – 25. září 2016.
 Komise se zabývala návrhem projektu pedagogické gramotnosti školitelů
ČJF. Z. Ptáčková předložila koncept jednodenního školení projektu
pedagogické gramotnosti od firmy Educatio Mahler. Školení by měla
probíhat ve dvou termínech na přelomu roku. Po zpracování bude
předložena finální verze školení na VV.
 Komise schválila návrh výběrového řízení na překlad výukových materiálů
GALOPS z francouzštiny do češtiny, které bude vyvěšeno na webových
stránkách ČJF.
 Komise předloží na VV k projednání zavedení nového akreditovaného
střediska stáj Forte Svárov.

 A. Mašková prezentovala plán postupu při zavádění systematické přípravy
jezdců podle francouzských zkoušek „Galops“ 1-4 (tzn. od začátečníků až
po úroveň dnešních ZZVJ) a návrh podpory jezdeckých/pony klubů
pracujících s dětmi a mládeží. Týká se především i trenérů a instruktorů
jezdectví.
 Komise připraví plán vzdělávání napříč ČJF na několikaleté období.
Zapsala: Jitka Procházková
28.6.2016

