Zápis ze schůze komise pro vzdělávání dne 18. 2. 2016
Přítomny: K. Říhová, V. Jáchimová, A. Mašková, Z. Ptáčková, M. Šímová,
V. Jiroutová, J. Procházková
Host: C. Neumann

 Komise projednala konání školení stylových rozhodčích, které se uskuteční dne
19.-21.2.2016 v Hradišťku u Sadské a také v následném termínu 4.-6.3.2016 ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Školení proběhne pod vedením zahraniční lektorky
Ines Bejdl (Rakousko), se kterou ČJF navázala dlouhodobou spolupráci.
 K. Říhová informovala o akcích, které se pořádaly na České zemědělské
univerzitě v Praze, zejména o školení a refreshingu pro stewardy, které se
uskutečnilo dne 30. 1. 2016 a bylo organizováno Pražskou oblastí ČJF.
Účastníci školení i přednášející školitelé byli s organizací školení a průběhem
velmi spokojeni.
 Komise jednala s C. Neumannem o další možné spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou, v jejíž prostorách by se mohla konat další školení
pořádaná Českou jezdeckou federací. Podmínky pronájmu prostor ČZU budou
podloženy smluvně. První mezinárodní akce, která se za těchto podmínek
uskuteční, bude FEI kurz pro veterináře, konaný ve dnech 9.-10. 4. 2016.
 Projekt pedagogická gramotnost: C. Neumann přislíbil možnou spolupráci
s ČZU, dále byl osloven Ing. Zdeněk Mahler, který organizuje profesionální
školení pro budoucí školitele.
 V. Jáchymová předložila návrh metodického pokynu k hodnocení zkoušky
samostatného pohybu na jízdárně, která je nově zařazena do ZZVJ.
 A. Mašková informovala o průběhu jednání s Francouzskou jezdeckou federací
a o podmínkách, za jakých nám poskytne systém základního vzdělávání jezdců
Galops včetně učebnic a dalších metodických materiálů.
 Komise jednala o probíhajících aktivitách v oblasti Pony Games (školení,
turnaje).
 Z. Ptáčková informovala o podmínkách získání DVD s instruktážním videem
týkajícím se první pomoci, které by se využívalo při refreshingu rozhodčích.
DVD poskytne ČJF Masarykova univerzita a k dispozici je dostanou jednolivé
oblasti ČJF. V případě zájmu by bylo možné jednotlivým oblastem zaslat k
zapůjčení i USB flash disk s tímto videem.
 Komise jednala o plánu práce v oblasti vzdělávání pro rok 2016.
Zapsala: J. Procházková
18. 2. 2016

