Český svaz lyžařských škol
Association of Czech Ski Schools
Zpráva o činnosti ČSLŠ
pro jednání VH ČSLŠ konané 23. 9. 2018 v Hradci Králové
Vážení přítomní, přátelé, kamarádi.
Byl jsem VV pověřen přednést na dnešní VH zprávu o činnosti ČSLŠ od roku 2016, kdy se
konala poslední VH.
VH ČSLŠ v roce 2016, neuložila VV žádný úkol. To ovšem neznamená, že by VV v průběhu
dvou let žádné úkoly neřešil, nebo neuložil jednotlivým členům výboru. O těch bych vás
chtěl v následující části zprávy informovat v několika bodech.
Vlastní činnost ČSLŠ je možné rozdělit do několika oblastí a to zejména:
Činnost výkonného výboru
Kurzy a školení
Činnost LS, metodická činnost a výukové materiály
Spolupráce s INTERSKI a IVSI
Spolupráce s UP Olomouc a další
Nyní k jednotlivým oblastem činnosti.
VV pracoval v minulém období v tomto složení: Předseda Radomil Seiml,
místopředsedové Radim Antel a Petra Hellerová a dále Miroslav Fiala, Jan Novák, David
Chmelař, který před dvěma lety nahradil Blanku Blabánovou, Soňa Jandová, Cyril Nebesář,
a předseda RK Petr Křivanec. Výbor se scházel pravidelně 3x za rok a několikrát ročně
korespondenční formou přes email v neodkladných záležitostech, např. v případech
přijímání nových LŠ, nebo ve věcech souvisejících s organizací Interski a IVSI, jejichž
jednání se zúčastňoval pravidelně předseda Radek Seiml.
Při této příležitosti bych rád poděkoval, byť nepřítomné Dr. Soni Jandové, která
z pracovních důvodů ukončila členství ve VV, za metodickou a věcnou pomoc v době, kdy
to ČSLŠ potřeboval.
Nyní k činnosti:
Z každého jednání byl vyhotoven zápis s uvedením průběhu a zejména jednotlivých úkolů
členů k zajištění.
Jednalo se zejména o úkoly k zajištění akreditace MŠMT na další období, navržení našich
členů do lektorských sborů IVSI Radima Nevrlého na lyže a Cyrila Nebesáře za SNB.
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Významným a splněným úkolem bylo zavedení nejnižší kvalifikace instruktorů s názvem
Asistent instruktora lyžování/snb s hodinovou dotací 30 hodin. Na to navazující potřeba
vypracování učební osnovy a vytištění nových průkazů. Tím byl ustálen čtyř stupňový
systém vzdělávání ČSLŠ v pořadí Asistent IL/snb, IZL/snb, Cvičitel L/snb, což je v naší
kompetenci a Učitel lyžování v gesci VŠ. Grafické znázornění je možné shlédnout na našich
webových stránkách. Blíže o této problematice ve zprávách LS.
Z dalších úkolů je nutno zmínit zavedení kanálu ČSLŠ na YOUTUBE, kam mohou LŠ vkládat
svá videa z akcí. Grafická úprava Osvědčení pro absolventy 150 hod. kurzu IL/SNB, který je
dokladem pro živnostenské úřady k vydání živnostenského oprávnění.
Přípravou a průběhem koordinačního semináře s AISS, která zastupuje mezinárodní IVSI
v ČR z důvodů sjednocení a splnění mezinárodních standardů u držitelů karet IVSI. Tento
se uskutečnil v dubnu 2017 v Harrachově. VH a seminář AISS se konal v březnu na Dolní
Moravě za přítomnosti R. Seimla, M. Dostála, R. Antela a C. Nebesáře. Nezklamali, naopak
předvedli vysokou úroveň lyžařských dovedností.
Výbor se v průběhu období zabýval dodržováním Stanov za strany jednotlivých členských
LŠ. Zde je potřeba říci, že od doby ukončení členství několika LŠ z důvodu neuhrazených
členských příspěvků, či získání vlastní akreditace nemusel výbor tuto problematiku
v uplynulém období řešit. Určitě k tomu také přispělo zasílání faktur všem LŠ na úhradu
ročního členského příspěvku, který je již dlouhodobě ve výši 3000,- Kč.
Potěšující v uplynulém období bylo schválení pěti žádostí o členství nových LŠ do ČSLŠ.
Pokud jsou zde jejich zástupci, tak vítejte mezi námi.
GDPR, to je oblast, kterou se VV zabýval na poslední výborové schůzi a v programu dnešní
VH bude podána příslušná informace.
Významnou oblastí činnosti výboru a LS je zajištění pravidelných doškolení a kurzů
instruktorů lyžování a snowboardingu v rámci jednotlivých horstev. Zde je potřeba říci, že
zájem o akreditací stanovenou kvalifikaci Instruktor lyžování s dotací 150 hod. s následnou
možností získání živnostenského oprávnění je minimální v řádu jednotlivců. Zde VV
rozhodl, že tuto kvalifikaci bude ČSLŠ vypisovat centrálně jedenkrát na sezonu. To se již
v tomto roce uskutečnilo za účasti 8 klientů v Rakousku na ledovci Hintertux. Nejpočetněji
jsou obsazovány kurzy Instruktor zákl. lyžování/SNB kteří tvoří základ v lyžařských školách.
Avšak i zde se projevuje určitý pokles zájemců o práci v LŠ.
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Oblast školení je rovněž významná z pohledu ekonomického. Příjem z poplatků za vydané
průkazy činí nezanedbatelnou část příjmu ČSLŠ. V této oblasti mají hlavní úlohu vedoucí
horstev a členové lektorských sborů, kteří na kurzech a doškoleních vedou výuku.
Počty vyškolených a doškolených instruktorů lyžování a snowboardingu.
V sezóně 2016/17 celkem 280
V sezoně 2017/18 celkem 250
Příjmy z těchto kurzů činí částku cca 100 000 – 110 000,- Kč/rok.
Zde bych chtěl podotknout, že organizaci kurzů si může připravit každá členská LŠ
prostřednictvím vedoucího horstva a ten zajistí potřebnou účast členů Lektorského sboru
při výuce a závěrečných zkouškách.
Mám však jednu kritickou poznámku směrem k těm lyžařským školám, které dlouhodobě
ignorují akreditaci ČSLŠ a nechávají si vyškolit své instruktory jinými, předpokládám, že
akreditovanými organizacemi. Toto je rovněž v rozporu s ustanovením stanov a mimo
jiné, také únik možného příjmu ČSLŠ z poplatků za vyškolené instruktory, které by bylo
možné využít ve prospěch členských LŠ, např. účastí zástupců LŠ na seminářích
lektorských sborů, nebo na jiné aktivity.
VV výbor se v průběhu období zabýval činností lektorských sborů z pohledu jejich
postupného doplňování. Náplní činnosti na seminářích, vytvářením výukových materiálů
pro jednotlivé stupně kvalifikace. Zatím co pro odvětví SNB jsou výuková skripta již
hotová, pro lyžování jsou v rozpracovaném stavu, snad v dohlednu. Blíže ve zprávě LS.
Neopomenutelnou činností některých členů VV a LS je členství ve struktuře INTERSKI ČR,
kde nejen že zastupují ČSLŠ, ale podílí se na činnosti INTERSKI v jednotlivých podvýborech
a metodických komisích a kontrolním výboru. Jsou to Radomil Seiml, Cyril Nebesář,
Martin Dostál a Petr Křivanec.
Oblast spolupráce s FTK UP Olomouc již byla zmíněna na VH v roce 2014. Zde bych chtěl
podotknout, že v rámci smluvních podmínek zajišťuje ČSLŠ každoročně vyškolení cca 10
studentů fakulty na kvalifikaci Instruktor základního lyžování na kurzech v Koutech/Des.,
která jim umožňuje rozšíření kvalifikace pro výuku osob se zdravotním postižením na
katedře APA FTK UP Olomouc. Další spolupráce probíhá na bázi jednotlivých LŠ, které
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využívají zejména zapůjčení materiálního vybavení pro výuku osob se zdravotním
postižením a nabízí veřejnosti na svých akcích možnost, vyzkoušet si například jízdu na
monoski. Pokud jsem informován, jedná se např. o LŠ Newmanschool v Hlubočkách,
SkiRAAN v Koutech nad Desnou a Ski Fanatic v Hlinsku. Vzhledem k tomu, že platnost této
smlouvy uplynula ke dni 31. 8.2018, byla zahájena jednání o její obnově, či prodloužení
platnosti, o což obě strany projevily zájem.
Dovolte mi na závěr této zprávy, abych z tohoto místa poděkoval všem členům VV za
odvedenou práci, kterou vykonávají bez nároku na odměnu na úkor svého volného času.
Do dalších dvou let činnosti přeji výboru hodně elánu, stálé motivace k novým věcem ve
prospěch našich LŠ a celého svazu.
Děkuji za pozornost.
Zpracoval: Mgr. Miroslav Fiala
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