Konference ČJF 30.11.2017 SC Nymburk

Vzdělávání v ČJF za období 2016 – listopad 2017
Oblasti činnosti:
Komise pro vzdělávání pokračovala ve své činnosti prostřednictví pravidelných
setkání a elektronicky přes emailovou korespondenci. Každý člen komise měl
přidělenou svoji agendu. Úkolem komise bylo navrhovat a zpracovávat nejrůznější
otázky týkající se vzdělávání, rozvíjet mezinárodní spolupráci, připravovat metodické
a naučné dokumenty, seriály a koncepce školení. Komise pracovala na systému
vzdělávání napříč jezdeckými disciplínami s cílem rozvíjet znalosti a dovednosti
jezdců a kvalifikaci rozhodčích, stylových komisařů, stavitelů parkurů a tratí,
technických delegátů stewardů, instruktorů jezdectví a trenérů, lonžérů a ostatních
funkcionářů.
Za zmínku stojí celá plejáda úspešných FEI kurzů, probíhající kurzy rozhodčích,
stylových komisařů, stavitelů parkurů; mezinárodní spolupráce s FNF, IGEQ, EPC,
ČZU a zahraničními školiteli; projekty Pedagická gramotnost, Pony Games či
Systematické vzdělávání jezdců a jejich instruktorů a trenérů a další.
Činnosti v oblasti vzdělávání lze rozdělit do následujících kategorií:
I. Vzdělávání jezdců, funcionářů a veřejnosti na národní úrovni
II. FEI školení
III. Mezinárodní a další spolupráce
IV. Projekty ve vzdělávání
V. Propagace vzdělávání a informační zdroje
VI. Digitalizace: kalendář vzdělávacích akcí a evidence dosažené kvalifikace
online
Přehled podrobnějších informací k činnost v oblasti vzdělávání v ČJF od poslední
celostátní Konference rozdělené viz výše:
I. Vdělávání jezdců, funkcionářů a veřejnosti na narodní úrovni
I.I ZZVJ:
-zkoušky probíhaly v oblastech po celé ČR včetně nově zařazené část praktické části
s názvem Bezpečný pohyb po jízdárně
-byly vyzpracovány nové otázky ZZVJ a došlo k celkové aktualizaci sript ZZVJ, evidence ZZVJ a úspěšnosti jezdců a jejich garantů (pomocí JIS bude dostupné
online)

- počet nových držitelů jezdecké licence dle databáze JIS za období od poslední
Konference je následující:
Licence všeobecná – 696
Licence pony – 121
Licence drezurní – 41
Licence voltižní – 23
Licence paravoltižní – 33
Licence reiningová – 22
Licence spřežení – 9
Licence vytrvalostní - 4

I.II Rozhodčí:
-nové kurzy rozhodčích se konaly v několika oblastech:
 KV oblast: kurz rozhodčích skoky, drezura zahájen 7. 10. 2017, přihlášeno 18
uchazečů, závěrečné zkoušky proběhnou v prosinci 2018
 SM oblast: kurz rozhodčích spřežení a voltiž, do kurzu nastoupilo 19
uchazečů, přičemž závěrečnou zkoušku v listopadu 2017 složili všichni
uchazeči: skoky 16, voltiž 3
 SČ oblast: kurz rozhodčích všestrannost a skoky, do kurzu nastoupilo 23
uchazečů, přičemž závěrečnou zkoušku dne 12. 11. 2017 na Ptýrově složilo 20
uchazečů v disciplíně skoky, 1 uchazeč v disciplíně všestrannost
 JČ oblast: kurz rozhodčích skoky, drezura, reining, přihlášeno 25 uchazečů,
závěrečné zkoušky složilo 24 uchazečů
 VČ oblast: kurz rozhodčích v pěti disciplínách, nastoupilo 21 uchazečů,
přičemž závěrečné zkoušky splnilo 16 uchazečů v disciplíně skoky, 2
v disciplíně drezura, 5 v disciplíně všestrannost, 2 v disciplíně spřežení a 1
v disciplíně vytrvalost
-refreshingy proběhly v jednotlivých oblastech napříč ČJF
-k 1. 11. 2016 vypracovala komise ve spolupráci s odbornými komisemi disciplín
kompletní nové testy pro zkoušky rozhodčích ve všech disciplínách
Na co bylo navázáno:
-v letech 2013 - 2015 bylo vyškoleno 46 nových rozhodčích. Kurzy pořádaly oblasti
Severní Morava a Karlovy Vary. Od roku 2014 začal platit systém specializace
doškolování rozhodčích dle disciplín, kdy rozhodčí absolvují všeobecné doškolení a
další specializované doškolení dle požadavků dané disciplíny - teoretická a praktická
část a vlastní praxe. Na tomto systému pracovala komise společně s komisemi
jednotlivých disciplín. Dále bylo v roce 2014 uskutečněno 12 refreshingů. V roce
2015 bylo vypsáno 5 refreshingů.

I.III Styloví komisaři
Styloví komisaři v disciplíně skoky
-komise vydala metodický materiál pro jezdce stylových soutěží
-došlo k rozšíření možností pro vstup do kurzu stylového komisaře v disciplíně skoky
pro uchazeče, kteří nejsou držitelem kvalifikace rozhodčí, ale jsou trenéři SCM nebo
jsou držiteli zlatého výkonnostního odznaku v této disciplíně
-roce 2016 a 2017 byly otevřeny kurzy pro stylové rozhodčí v disciplíně skoky
-závěrečné zkoušky z kurzu, který započal v roce 2016 proběhly 8. 4. 2017 na
Hradišťku u Sadské a novými držiteli této kvalifikace se stali 3 frekventanti kurzu
-kurz 2017 byl zahájen v březnu a nastoupilo do něho 8 účastníků, závěrečných
zkoušck v termínu 13. - 14. 10. 2017 na Hradišťku u Sadské se účastnili 2 kandidáti;
oba závěrečnou zkoušku úspěšně splnili a zařadili se tak na seznam stylových
rozhodčích
-v březnu 2017 se konalo i doškolování stylových komisařů v Herouticích
Styloví komisaři v disciplíně všestrannost
-v roce 2017 se konaly 2 refreshingy stylových komisarů v disciplíně všestrannost
I.IV Stavitelé parkurů a tratí, techničtí delegáti:
-byl otevřen nový kurz stavitelů parkurů III. třídy v disciplníně skoky ve SČ oblasti,
do kurzu nastoupilo 14 účastníků a závěrečné zkoušky uspěšně složilo 13 z nich
-v obou letech pak proběhly refreshingy stavitelů parkurů a tratí napříč ČJF
-dle JIS bylo od minulé Konference uděleno 12 nových oprávnění jako technický
delegát v disciplíně spřežení
Na co bylo navázáno:
-na návrh skokové komise došlo ke schválení nového systému pro stavitele parkurů.
Systém kladl důraz na vlastní praxi kandidátů. Došlo k rozdělení stávajících stavitelů
do tří kategorií (stavitelé I., II. a III. třídy). V roce 2014 a 2015 proběhl kurz stavitele
tratí a parkurů ve třech oblastech a nově tuto kvalifikaci získalo celkem 22 stavitelů a
1 čekatel. V roce 2014 se konalo 8 refreshingů stavitelů tratí a parkurů. V roce 2015
byl v oblasti Severní Morava otevřen též kurz pro stavitele tratí vytrvalosti.
I.V Stewardi:
-v roce 2016 byly stanoveny podmínky pro získání této kvalifikace a staly se součástí
dokumentu Vzdělávání v ČJF

-v roce 2016 byl otevřen nový kurz pro stewardy v Pražské oblasti, při této příležitosti
proběhlo i doškolení
-v roce 2017 byl otevřen nový kurz pro stewardy SČ, SM oblastí
-v současné době má ČJF 67 stewardů, z toho 15 FEI stewardů
I.VI Instruktoři jezdectví a trenéři:
-v této oblasti spolupracovala ČJF se 4 akreditovnými středisky
-byla vypracována metodika doškolování instruktorů a trenéru (součástí poslední
aktualizace dokumentu Vzdělávání v ČJF)
-dne 26. 11. 2016 proběhl pilotní refreshing instruktorů jezdectví ve spolupráci
s komisí. Od roku 2017 by měly být refreshingy pro instruktory a trenéry pořádány
celorepublikově. ČJF nyní pracuje na koncepci vzdělávání instruktorů a trenérů,
zapojení trenérů SCM, spolupráci s kluby a systematikém dalším vzdělávání po
ukončení kurzu v obou kategoriích včetně vytvoření vlastního akreditovaného
pracoviště
-za období od minulé Konference bylo vyškoleno 58 nových instruktorů jezdectví a 3
noví trenéři. V letošním roce budou zkoušky probíhat v prosinci 2017, přičemž
specifika z jednotlivých akreditovaných středisek, jsou následující:
Akreditované středisko Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně
v Akreditovaném středisku Jezdecké akademie – SOŠ Mariánské Lázně probíhaly
podzimní kurzy 2016- instruktor jezdectví a trenér II. třídy od 1. 10. 2016.
Kurz instruktor jezdectví byl ukončen dne 9. 12. 2016 závěrečnými zkouškami a kurz
trenér II. třídy byl ukončen 28. 2. 2017.
Do kurzu instruktora nastoupilo 12 zájemců, 11 z nich úspěšně ukončilo/ 9 složilo
zkoušky napoprvé dne 9. 12. 2016 a 2 v opravném termínu dne 28. 2. 2017.
Do kurzu trenéra nastoupily dvě frekventantky, které úspěšně složily zkoušky dne 28.
2. 2017.
Podzimní kurz 2017- instruktor jezdectví zahájilo 15 zájemců dne 7. 10. 2017 a 3
zájemci zahájili kurz trenér II. třídy.
Termín zkoušky pro instruktory byl schválen na den 16. 12. 2017.
Akreditované středisko Jaroslava Sedláčka
Rok 2016
Jarní kurz ve Zduchovicích - zahájení 6. 2. 2016, závěrečné zkoušky 14. - 15. 5. 2016,
24 uchazečů, závěrečné zkoušky splnilo 20 uchazečů a 1 jeden opakoval.
Podzimní kurs Hradištko u Sadské - zahájení 8. 10. 2016, závěrečné zkoušky 3. a 4.
12. 2016, 23 uchazečů, závěrečné zkoušky splnilo 21 uchazečů a zkoušek se účastnilo
i 5 uchazečů, kteří opakovali.

V roce 2016 byl přihlášen 1 trenér, který zahájil v únoru 2016 na FTVS v Praze a
úspěšně zakončil 3. a 4. 12 . 2016 v Hradištku u Sadské.

Rok 2017
Podzimní kurs probíhá na Hradištku u Sadské od 7. 10. 2017, závěrečné zkoušky
proběhnou ve dnech 1.- 3. 12. 2017, 28 uchazečů /1 ze zdr. důvodů přerušila/, ke
zkouškám půjdou i další 3 opravující.
V roce 2017 byli přihlášeni 3 trenéři, kteří zahájili v únoru 2017 na FTVS v Praze a
zakončí závěrečnou zkouškou spolu s dalšími 2 trenérkami, které si odložily zkoušku
z podzimu 2015. Zkouška proběhne ve dnech 2. - 3. 12. 2017.
Akreditované středisko SZEŠ Lanškroun
V roce 2016 kurz neproběhl.
V roce 2017: zahájení 18. 2. 2017, ukončení kurzu 15. 6. 2017, zkoušky 20. 6. 2017.
12 uchazečů na začátku kurzu, jedna kurz nedokončila z osobních důvodů,
12 účastníků zkoušek – 11 z domácího kurzu + 1 z kurzu z Nových Zámků, 10
úspěšných absolventů
Akreditované středisko Nové Zámky
V roce 2016 do kurzu nastoupilo 21 účastníků, přičemž úspěšně ukončilo 12 z nich.
V roce 2017 kurz nebyl otevřen.

II. FEI školení
Na historicky první 2 FEI školení (školení FEI veterinářů, školení FEI stewardů)
v Praze pořádané ČJF v roce 2016 navázala celá řada dlaších:
-FEI kurz pro skokové stewardy druhé úrovně - 25. - 27. 11. 2016 Praha- z celkem 15
přihlášených byly 3 Češi, kteří všichni úspěšně splnili. Celkově úspěšně prošlo 12
účastníků
-FEI kurz pro skokové stewardy první úrovně - 21. - 23. 6 Olomouc - z celkem 15
přihlášených byly čtyři Češi, kteří všichni úspěšně splnili. Celkově úspěšně prošlo 15
účastníků
-FEI refreshing pro drezurní stewardy - 26. května, Praha - úspěšně absolvovali čtyři
Češi
-v současné době připravuje ČJF FEI refreshing pro stavitele parkurů všech tříd
v disciplíně skoky a FEI refreshing stewardů v disciplíně skoky, obojí proběhne v
lednu 2018 ve Zduchovicích

III. Mezinárodní a další spolupráce

-FNF: pokračování v navázáné oficiální spolupráci s Francouzskou národní federací,
získání zpracovaných vzdělávacích materiálů pro jezdce, instuktory jezdectví a
trenéry a podpory při implementaci
-ČZU: pokračování v navázáné dlouhodobé spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou při pořádání vzdělávacích akcí
-Euro Pony Club (EPC): ČJF vstoupilo do této evropské mezinárodní asociace uznané
FEI, která ma za cíl propojit a sjednotit ježdění dětí a mládeže napříč Evropou.
Asociace vývíjí aktivity v oblasti vzdělávání, výměnných pobytů a soustředění.
-Mezinárodní skupina pro vzdělávání (IGEQ): ČJF je aktivním členem této skupiny
sdružující jednotlivé národní federace. Předmětem práce skupiny je rozvoj
vzdělávání, mezinárodní spolupráce v oblasti pedagogiky, vzájemné uznávání
kvalifikací a vydávání IGEQ pasů. V prosinci 2017 proběhne návštěva pozorovatelů
IGEQ v ČR a účastní se zkoušek instruktorů jezdectví v SOŠ Mariánské lázně
IV. Projekty ve vzdělávání
Systematické vzdělávání jezdců a jejich instruktorů jezdectví a trenérů
(GALOPS)
-ČJF navázala dlouhodobou spolupráci s FNF a bezplatně získala učebnice pro výcvik
jezdců včetně metodického postupu pro jejich instruktory a trenéry. V současné chvíli
se pracuje na překladu druhé verze Galop 1, poté bude dána do distribuce. Galop Pony
je již přeložen, skladem na ČJF a je možné jej distribuovat. Tato učebnice by měla
pomoci klubům, které pracují s malými dětmi
-v červnu proběhly dva semináře s paní Pascale Audonnet (Brno, Hořovice) na téma
děti na ponících (Galop pony), které se setkaly s velkým ohlasem ze strany účastníků.
Pedagogická gramotnost
-projekt zaměřený na rozvoj pedagogických dovedností školitelů ČJF a jejich zapojení
do přípravy lekcí
-v lednu 2017 se uskutečnilo celodenní setkání školitelů ČJF spojené se školením
pedagogických a prezentačních dovedností
- na lednové setkání navázaly dva pilotní kurzy pedagogických, prezentačních a
komunikačních dovedností se Zdeňkem Mahlerem – 4 - 5. 11. 2017 v Olomouci, 11 –
12. 11. v Praze.

Děti na koni neboli Pony Games:
-rozšíření členské základny o nové tváře, zapojení dětí a jejich rozvoj formou hry,
podpora týmového ducha a rozvoje vztahu dítěte a koně
-v sezóně 2017 druhé kolo Pony-games cupu. Celkem se uskutečnilo 8 kol a Finále
(Brno, Plzeň, Trojanovice, Židovice, Mělník, Pardubice, Olomouc a Zduchovice) s
průměrnou účastí 50 dětí na kolo. Předcházely mu dva semináře (Rakovník,
Trojanovice) týkající se pg pravidel - každý cca 30 účastníků.
-podle ohlasů klubů, kteří již pg zařadili do svých pedagogických plánů (tzn. začali
využívat aktivní pedagogiku a školu hrou), je přínosem zejména motivace dětí k
setrvání u ježdění a k dalšímu zlepšování. Lze je s úspěchem využít při práci i s těmi
nejmenšími dětmi či s handicapovanými jezdci (TJJ Lucky Drásov, JK Trojanovice,
JK Rpety, JK Mělník, Stáj Napoli,...). PGC navíc přidal možnost účasti na soutěžích i
dětem začínajícím a zejména těm, které nevlastní svého poníka a které mohly
startovat na klubových ponících.
-v letošním roce též pokračovala mezinárodní spolupráce v rámci pg - PGC se
zúčastnilo několik týmů ze zahraničí (Rakousko, Polsko, Francie). Tři turnaje (Brno,
Mělník a Zduchovice) rozhodoval mezinárodní rozhodčí p. Pierre-Luc Portron z FFE,
se kterým proběhly i dva semináře týkající se pravidel. Tým JK Rpety se úspěšně
účastnil turnajů v Saint-Lo (Fr.) a v Gutau (Rak.) v kategorii do 14 let.
V. Propagace vzdělávání a informační zdroje
-články v periodicích, propagace prostřednictvím spolupracující PR agentury
-zpravodaj ČJF
-webové stránky a sekce vzdělávání ČJF
VI. Digitalizace: kalendář vzdlávacích akcí a evidence dosažené kvalifikace
online v JIS
-v současné době připravuje sekretariát ČJF ve spolupráci s oblastními sekretáři
přehledný online kalendář vzdělávacích akcí druhé poloviny roku 2017 a roku 2018.
Kalendář bude sloužit členům ČJF ke zjištění možností doplnění či zvýšení vzdělání
napříč celou republikou. Kalendář vzdělávacích akcí se stane součástí JISu, stejně tak
jako již existující kalendář závodů
-v roce 2017 bylo započato s přenosem kvalifikací jednotlivých členů ČJF do systému
JIS

Závěr:
Cílem komise je dále pokračovat na vývoji metodiky a systému vzdělávání a pracovat
s názory a návrhy jednotlivých oblastí a odborných komisí na poli otevřené
komunikace a spolupráce.

