Český svaz lyžařských škol
Association of Czech Ski Schools

Zpráva o činnosti snowboardového lektorského sboru ČSLŠ
Od roku 2016, kdy jsem předkládal poslední zprávu o činnosti snowboardového lektorského sboru ČSLŠ
(dále jen SNB LS ČSLŠ) se nám podařilo:
 Udrželi jsme odborný lektorský sbor, který má aktuálně osm členů a jednu kandidátku na členství.
 Lektorský sbor se pravidelně schází na jarních a podzimních seminářích.
 Opakovaně získáváme akreditaci pro výuku snowboardingu.
 Postupně upravujeme a rozšiřujeme jednotnou metodiku (formou PowerPoint prezentací) pro
výuku snowboardových pedagogů.
 Vytvořili jsme vlastní skripta, která používáme při kurzech budoucích instruktorů. Skripta jsou
volně k dispozici na našich webových stránkách.
 Vytvořili jsme první videa – zkouškové požadavky. Videa jsou k dispozici v ČSLŠ YouTube
kanále.
 Rozšířili jsme nabídku kurzů – mimo základních licenčních, doškolovacích kurzů a
specializovaných seminářů: Dětská školka, Carving a Freestyle, nabízíme od sezóny 2018/2019
nově také vyšší licenční kurzy pro získání mezinárodních průkazů IVSI.
Za poslední 4 sezóny na našich kurzech získalo novou licenci přes 70 instruktorů a dalším byla licence
prodloužena na doškolovacích seminářích.
Co nám komplikuje práci:
 Stupně vzdělání – Změnily se původní dva kvalifikační stupně Instruktor a Cvičitel
snowboardingu. Znamenalo to připravit nové průkazy, osnovy kurzu, zkouškové požadavky,…
Detaily o nových kvalifikačních stupních jsou na našich webových stránkách.
Co nás ještě čeká:
 Pro sezónu 2018/2019 připravujeme:
o kurzy pro Instruktory základního snowboardingu (rozsah 50 hodin)
o kurzy pro Instruktory snowboardingu (rozsah 150 hodin)
o kurzy pro Cvičitele snowboardingu – mezinárodní průkaz IVSI (rozsah 250 hodin)
o Specializované semináře: Carving, Dětská školka, Freestyle
o Doškolovací semináře
Seznam kurzů je na stránkách ČSLŠ.
 Rozšíření skript (skripta používaná při našich kurzech).
 Pokračujeme v rozšiřování lektorského sboru. Zájemci o členství se mohou hlásit u vedoucího
SNB LS.

V Praze dne 5. 9. 2018
Cyril Nebesář
vedoucí SNB LS ČSLŠ
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