
Zápis ze schůzky pracovní skupiny sjezd Metodické komise 28.7.2016

Přítomni: Polášková, Krnáč, Mašek, Matošková

Omluveni: Jandová

1. Projednání prezentace –  Návrh struktury vzdělávání v ÚZL 2015-16 pro Plénum rady 24.9.16

Výsledky a úkoly:

• doplnit  do prezentace stupeň vzdělávání pro získání známky IVSI, dále kontrola kritérií 
zkouškových požadavků – u udělaných tak, aby bylo jednotné znění. Zaslat po úpravě členům 
pracovní komise k odsouhlasení – P. Krnáč (prosím nejpozději do 1/2 srpna)

• Pro Plénum Rady vytvořit z této prezentace kostru , kde nebudou zatím popisy kriterií (budou 
zařazeny a případně upřesněny  po schválení Sruktury výuky v ÚZL v prezentaci MD 2016), 
poslat ke kontrole členům pracovní komise – M.Polášková (do konce srpna)

2. Projednání prezentace – MD 2016 pro Plénum rady 24.9.16

Výsledky a úkoly:

• pracovní skupina se shodla na zjednodušení popisu fází oblouku – 2 fáze (iniciace a vedení)

• diskuze nad Sturkturou výuky v ÚZL a současným pojetím výuky lyžování s ohledem na vývoj 
a poznatky ve světě.

• vytvořit několik návrhů  schemat Struktury tak, aby umožnila veřejnosti srozumitelný  vhled 
do problematiky, jak v ÚZL učíme lyžovat (Polášková, Krnáč-  do 5.8.)

• Polášková - rozešle členům pracovní skupiny přehled Struktur schválených či navržených od 
roku 2010

• Soňa Jandová – podle svých časových možností - poslat návrh schematu Struktury 
P.Krnáčovi podle svého současného pohledu na výuku lyžování (ve dvou sleidech návrh)  

• materiály zpracuje do formy prezentace P.Krnáč a pošle k posouzení nejvhodnější varianty 
členům pracovní skupiny – pouze prezentaci se strukturou a stručným obsahem jednotlivých 
částí (do 20.8.)

• navrhuji Plénu rady předložit 2 vybrané varianty Struktury výuky, o kterých se bude 
hlasovat.  Schválenou strukturu pak rozpracovat do podrobného popisu techniky, metodiky a 
apilkovat do kriterií zkouškových požadavků.

• popisy techniky jednotlivých oblouků (dle schválené struktury) vytvoří S. Mašek

• v prezentaci MD by bylo třeba doplnit Slovníček pojmů (např.: vyšší, nižší, vnější….)

zapsala: 29.7.2016 Matošková, Polášková




