
Zápis ze schůze Komise pro vzdělávání dne 13. 12. 2017  
 

 

Přítomny:  K. Říhová, V. Jáchimová,  A. Mašková,  Z. Ptáčková,   M. 

Šímová, V. Jiroutová 

 

Host: B. Rejnek    

 

 

 

 K. Říhová zrekapitulovala práci komise za uplynulý rok 2017. 

 Seznámila členy komise s plánovanými vzdělávacímí akcemi pro 

rok 2018 dle návrhů oblastí a komisí disciplin, jako podklad pro 

sestavení kalendáře akcí a navázání na sport. 

 Diskuze ohledně zaznamenávání vzdělávání funkcionářů v JISu 

(neúplná databáze, chybějící údaje); vstupy od oblastí do JISu 

týkající se záznamenávání vzdělávání a doškolování funkcionářů 

atd., prezenční listiny účastníků.  

 Je třeba zajistit přehlednou a přístupnou statistiku aktivních 

funkcionářů, která pomůže při plánování dalších vzdělávacích akcí. 

 Komise diskutovala návrhy školitelů na doškolování trenérů při 

SCM ve spolupráci s odbornými komisemi. V. Jáchimová připraví 

seznam vhodných termínů pro doškolení trenérů a metodiku.  

 B. Rejnek prezentoval své poznatky z Francouzské jezdecké 

federace v souvislasti s pony games a jejich navázáním na klasické 

jezdecké vzdělání.  

 Podpora pony games s cílem rozšířit členskou základnu. Projekt 

bude pod záštitou ČJF i v roce 2018 včetně stáže a kvalifikačních 

kol a finále. A. Mašková předložila projekt PG na rok 2018. 

 Galop: A. Mašková vypracuje aktualizaci časového plánu, činností 

a rozsah implementace v r. 2018. 



 Projekt pedagogická gramotnost: bude pokračovat ve dvou 

rovinách: Ing. Z. Mahler se zúčastní vybraných školení a 

doškolování funkcionářů a naváže spolupráci s lektory, na podzim 

2018 pak proběhne seminář. Ing. Mahler pomůže vypracovat 

jednotný standard pro lektory a manuál, plán rozvoje a jednotnou 

formu prezentace.  

 Styl šampionát pro velké koně a pony: pro pony již připraveno, pro 

velké koně vypracují M. A J. Šímovi.  

 Komise vznese na sekretariát požadavek na zakoupení 

dataprojektoru, který by se využíval pro vzdělávací akce.  

 Aktualizace hl. komisarů a komisařů ZZVJ: oblasti obešle 

sekretariát. 

 Aktualizace školitelů: oblasti a odborné komise obešle sekretariát. 

 Z. Ptáčková zfinalizuje aktualizaci skript ZZVJ. Aktualizovaná 

skripta budou umístěna na webu ČJF. 

 

Zapsala: Zuzana Ptáčková 

 

 

 

 

 

 


