
Zápis ze schůze komise pro vzdělávání dne 28.4.2016 

 

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

(zástup za L. Šímovou) 

 

_______________________________________________________ 

 

 Komise projednala účast na prvních ZZVJ, ve kterých je zařazen i bezpečný 

pohyb po jízdárně v Hradištku u Sadské dne 1. května 2016. Po dohodě se 

sekretářem pořádající oblasti p. Kosařem se těchto ZZVJ zúčastní K. Říhová a 

V. Jáchimová. Jejich účast bude plnit funkci případných konzultantů a rovněž 

ověřit, jak nový systém v praxi probíhá. 

  Komise se věnovala přípravě témat na diskusní fórum věnované oblasti 

vzdělávání, které se koná ve středu 4. 5. 2016 v Pardubicích. Veřejnost bude 

seznámena se systémem vzdělávání v ČJF. Hlavním bodem bude prezentace 

nového vzdělávacího systému Galops. Projekt představí a na dotazy 

přítomných odpoví A. Mašková, která má v komisi tuto agendu na starosti. 

Dále bude uspořádána diskuze k různým tématům vzdělávání. 

 Komise projednala výstup ze setkání zástupců ČJF a FNF ohledně spolupráce 

v otázkách vzdělávání a metodiky Galops se skvělým výsledkem. FNF 

přislíbila poskytnutí učebnicí Galops I-IV a Galops Pony zcela zadarmo 

(vyjma symbolického poplatku za autorská práva k veškerým obrázkům a 

fotografiím) včetně elektronických šablon pro překlad a další podporu při 

návazných školeních pro instruktory a trenéry.  

 K. Říhová informovala přítomné o požadavku Rady na vypracování koncepce 

a metodiky pro jezdce a rozhodčí styl šampionátu na příštích pět let. Vypracuje 

L. Šímová do 15. 5. 2016.  

 Komise projednala metodický materiál pro jezdce stylových soutěží připravený 

Lucií Šímovou. Bude zaslán skokové komisi k případným připomínkám, poté 

uveřejněn na webu ČJF. 

 Komise se zabývala návrhem projektu pedagogické gramotnosti školitelů ČJF, 

který má zajistit základy pedagogiky a prezentačních dovedností současným i 

budoucím školitelům. Ve spolupráci s firmou Educatio Mahler je vypracováván 

návrh obsahu a formy jednodenního kurzu. Tento bude dále doplněn o podněty 

současných školitelů. Po zapracování bude předložen finální návrh na podobu 

školení včetně kalkulace. Prvotní návrh od firmy Educatio Mahler zajistí Z. 

Ptáčková do 15. 5. 2016. 

 Součástí školení, doškolování a refreshingů je vyplnění jednotného 

anonymního dotazníku, který zahrnuje informace o spokojenosti zúčastněných 

a jejich eventuální připomínky. Dotazníky, které se shromažďují na sekretariátu 

ČJF na Strahově, budou sloužit jako zpětná vazba pro organizátory a školitele a 

současně jako inspirace pro případné zlepšení těchto akcí. 

 M. Šímová navrhuje, aby byla vytvořena komise rozhodčích, která by se 

skládala z rozhodčích jednotlivých disciplin jezdectví s tím, že by se mimo jiné 



také podílela na úpravách pravidel.  
 

 

Zapsala: Zuzana Ptáčková 

 

28. 4. 2016 
 

 


