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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: 

• Udržujeme a rozšiřujeme odborný lektorský sbor (aktuálně 11 lidí, oproti 7 lidem v roce 2016). 

• Lektorský sbor se pravidelně schází na jarních a podzimních seminářích.  

• Podíleli jsme se na definici „Profesních kvalifikací“ pro oblast snowboardingu 

• Opakovaně získáváme akreditaci pro výuku snowboardingu. 

• Postupně rozšiřujeme Power Pointové prezentace a výuková skripta pro výuku snowboardových 

pedagogů. 

• Rozšiřujeme nabídku kurzů – mimo licenčních a doškolovacích kurzů rozšiřujeme specializované 

semináře.  

o Dětská školka – pro různé věkové kategorie 

o Carving – prozatím ve dvou úrovních 

o Freestyle – prozatím ve třech úrovních 

o Další – zatím tajemství 

• Mimo to jsme převzali moderní způsoby spolupráce ze světa informačních technologií jako je 

agilní řízení nebo párové programování. Připravujeme tak nové výukové materiály, odborné 

semináře, organizujeme schůzky lektorů, ... Výsledky jsou viditelnější, rychlejší a neztrácíme 

kontakt s realitou. 

 

 

Co nás ještě čeká: 

• Pro sezónu 2021/2022 připravujeme kurzy pro Instruktory základního snowboardingu (rozsah 50 

hodin) a instruktory snowboardingu (rozsah 150 hodin) (včetně doškolovacích seminářů a 

specializovaných seminářů). Seznam kurzů je na stránkách ČSLŠ. 

• Dopracování metodiky snowboardingu ČSLŠ (prezentace používané při našich kurzech). 

• Pokračujeme v rozšiřování lektorského sboru. Zájemci o členství se mohou hlásit u vedoucího 

SNB LS. 

• Připravujeme se na nový přístup k výuce instruktorů. S nástupem „Profesních kvalifikací“ budeme 

nadále pořádat licenční kurzy pro Instruktory základního snowboardingu (rozsah 50 hodin). Vyšší 

kvalifikaci (nutnou k získání živnostenského oprávnění) bude možné získat pouze prokázáním 

schopností u zkoušky. Kurz jako takový už nebude nutnou podmínkou a my budeme pořádat 

přípravné kurzy zaměřené na jednotlivé části zkoušky. Budeme taky usilovat o status 

„Autorizované osoby“ u které se tyto zkoušky budou skládat. 

 

 

V Praze dne 1. 10. 2021     

 Cyril Nebesář  

 vedoucí SNB LS ČSLŠ 

 


