
                                                                                                  Valná hromada ČSLŠ Hradec Králové 24.8.2016 

Zpráva o činnosti lyžařského lektorského sboru ČSLŠ                 

Zdravím všechny účastníky valné hromady ČSLŠ. 

Dovoluji si Vás seznámit s činností LS ČSLŠ za období poslední platné akreditace. 

  Nejdříve bych chtěl připomenout smysl a funkci LS. LS má především úkol spojený s výukou, 

a to je školit a vzdělávat nové adepty a instruktory.  

    K tomu aby mohl lektor zkušenosti předávat, musí je také někde sám získávat a obnovovat. 

Tyto zkušenosti získává ve své praxi, při seminářích, při konfrontaci s kolegy v jiných 

zařízeních, nebo od konkurence a v neposlední řadě také v zahraničí. (Povedenou akcí byl 

letošní jarní seminář Interski na Pradědu.) 

  K výměně takto nabytých zkušeností dochází na našich seminářích, kde bychom měli hledat 

společnou  cestu  a při školení působit  jednotnou formou.  

 

  V současné době je lyžařský LS složen z 18 členů a 9 kandidátů.  

Z celkového počtu vykazují dva z nich nulovou aktivitu a tři další se do práce zapojují 

minimálně.  

Nový LS bude ustaven spolu s žádostí na MŠMT o novou akreditaci instruktora lyžování a 

aktivní činnost členů bude výkonným výborem posouzena. V průběhu činnosti LS byl navržen 

a schválen způsob hodnocení jednotlivých členů i kandidátů, který bude vyhodnocen před 

konečným návrhem nového LS.  

  Chtěl bych podotknout, že práce ve svazu není jen lektorská činnost, ale také práce se 

zajištěním provozu svazu, vedení stránek, účast v Interski a podobně. 

 

Činnost lektorského sboru: 

  V uplynulém období jsme se soustředili hlavně na způsob jednotné prezentace našeho 

svazu.  

Přesto že jsou požadavky různé, je jednotnost prováděného školení včetně jednotných 

zkoušek důležitá.  Akreditaci pro školení vlastní svaz a nikoliv jednotliví lektoři a i proto 

bychom měli působit jednotně. (Rozdělený kurz Harrachov/Jeseníky.  

  V průběhu podzimních a jarních seminářů jsme se v LS dohodli na společném postupu 

vedení kurzů. 

1.  Sjednocení výukových programů 

2. Vypracování shodných prezentací 

3. Jednotný zkušební řád (test) 

4. Jednotné vedení a zakončení doškolovacích kurzů 

5. Návrh na hodnocení lektorského sboru 



   Ne ve všech našich školících střediscích to přijali 100 % za své, ale pomalu nacházíme 

společnou řeč. Rozporem byla například jednotně schválená literatura „Základy alpského a 

běžeckého lyžování“, nebo společný zkouškový test. 

   V předešlém období se LS soustředil hlavně na neustálé sjednocování zkouškových 

požadavků, ale způsob výuky v jednotlivých horstvech nebyl nikdy přímo konfrontován.  

   Na pravidelných seminářích byla podrobně předvedena výuka v jednotlivých školách a 

školících centrech. Spolu s podrobnými praktickými ukázkami jsme si vyjasnili dané rozdíly. 

   Dále byly navrženy schváleny a vypracovány PowerPointové prezentace k jednotlivým 

tématům školení. Tyto prezentace odpovídají předmětům naší akreditace. Je na nich ještě 

stále co upravovat a s novou akreditací počítáme také s jejich další úpravou. 

     Zkušební testy z teoretické přípravy máme vypracovány již dlouho, ale na rozdíl od 

praktického hodnocení se je stále nedaří zavést je do všech školících středisek. 

   Co se týká doškolovacích kurzů, tady vycházíme z potřeb doškolovaných instruktorů. 

Ukončení je provedeno stejným testem jako v instruktorské zkoušce. 

   V počátku akreditačního období bylo přepracováno a schváleno hodnocení LS. Vzhledem 

k časové náročnosti, špatným sněhovým  podmínkám nejsou vyhodnoceny praktické 

dovednosti jednotlivých členů. Každý člen a kandidát je ovšem držitelem kvalifikace učitel 

lyžování, nebo cvičitel lyžování + ukončené studium na FTK. (Lektorská činnost není demo 

tým)  

   Shodli jsme se na tom, že ne každá členská škola musí učit jednotným stylem a striktně 

používat jednotnou metodiku. V našem svazu figuruje mnoho škol se zcela rozdílnou 

klientelou a podle toho mají nároky na specifické způsoby výuky. Z toho vychází – školit 

jednotně, ale univerzálně pro potřeby členských škol. 

- Škola s každodenním provozem a hlavním zaměřením na individuální výuku 

- Škola s každodenním provozem a hlavním zaměřením na skupinovou výuku dětí  

- Škola s víkendovou formou výuky na objednávku 

- Škola s víkendovou formou výuky pro předškolní a školní mládež 

- Škola (jednotlivec) s výukou na základních a středních škol 

  Různými okolnostmi, (nedostatek výtisků…) vznikla potřeba jednotného výukového 

materiálu. Přišli jsme s návrhem na vytvoření skript, nebo knihy, která by obsahovala 

všechny kapitoly podle platné akreditace. Vypracované prezentace k přednáškám sice tyto 

kapitoly obsahují, ale potřebujeme literaturu pro jednotlivé nové adepty. O společné 

vytvoření výukových skript projevilo zájem více členů LS, což velmi vítám. 



   Dále máme rozpracované výukové video pro interní potřeby ČSLŠ.    

  Zatím poslední akcí LS byla aktivní účast na Interski ČR v Jeseníkách. Přípravě na prezentaci 

jsme věnovali jarní seminář v Harrachově. Ukázky dětské výuky prezentovaly členské školy 

SKIRAAN, Ski Fanatic a LŠ K+. Ukázky výuky v různých členských školách ČSLŠ  byly 

předváděny přímo s dětmi předškolního věku a byly hodnoceny velmi pozitivně. Pozitivně byl 

hodnocen i celý seminář, na kterém se po dlouhé době sešlo více účastníků. 

 

Děkuji za pozornost. 

 

  

 


