
PROGRAM:
1.    Zahájení l7,00 hod a úvodníslovo předsedy osú zL

2.     Ekonomika

3.     Metodika, členská základna a evidence

4.     Legislativa

5.     Akce, zadáváni'a evidence

6.     Různé

ADI
Í:a=TdnánízahájilavedlpředsedaOSÚZLP.Melounv17:15hod.

AD 2  -P. Meloun:
- upřesnil postup pro zasílání fáktur a příloh z  K-OSÚ na SLČR pro čerpání dotací na činnost
z rozpočtu ZL
-výše 1. části dotace byla schválena VH ZL v květnu 2019
-předložil rozpis 2. části dotace v celkové výši 260 150,- Kč
- dotace za členskou základnu a stabilizační fond jdou zvlášť
zÁVĚR:
Předložený návrh rozpisu výší 2. části dotací na činnost K-OSÚ ZL byl jednomyslně schválený.
Podrobný rozpis bude zaslán na kraje.

AD 3 -P. h4rzena:

kíe#fi:mJyzvá=;:ííyz###kiyž:svL*Íťť5#:#Eš:g;tLg,flJuŠS#=uiíře#Tpci
apod.). Dosud zpracovaný materiál bude „testovaný" na semináři 21. -25.10. 2019 na Pitztalu
(účast zástupců většiny subjektů). Ucelený metodický materiál by měl být zpracovaný do začátku
zimní sezóny 2019/20 a bude doporučený k převzetí všem AZ v oblasti lyžování v ČR. S tímto
materiálem souvisí i návrh sjednocení  lyžařských kvalifikací -4 stupně:
-  450 hodin -nejvyšší, mezinárodně uznávaná, kvalifikace (APUL + FTVS)
-  250 hodin -Instruktor lyžování = ŽL
-    50 hodin -kvalifikace pro výuku v LŠ a lyžařských akcí ZŠ, SŠ, DDM apod.
-    20 hodin-praktikant
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v soustavě kvalifikací NSK
3. Evidence lyžařských pedagogů ÚZL -je třeba zpřesnit evidenci ve všech krajích a ve všech
stupních kvalifikací.
4. RLS -povinností člena RLS je účast na semináři RLS  1 x ročně. Na semináře RLS budou zváni i
předsedové nebo zástupci K-OSÚ.
5. Seminář lyžařských škol -Kamínek 27. -23. 3. 2020, pozvání budou i lektoři K-OSÚ (nová
metodika).
6. Členská základna -příspěvky SLČR na rok 2020 zaslat včas = doporučení do 30.11. 2019.
7. J. Lukáš infomace z AISS -  výběr a výběrová řízení na nové lektory, vzájemné uznávání
kvalifikací s APULem



zÁVĚR:
Předsedové K-OSÚ ZL zašlou do 30.11. 2019 P. Mrzenovi seznamy evidovaných Praktikantů,
CLm, UL
Plénuin Rady ZL jednohlasně souhlasí s podáním Žádostí do SNK lyžařských a SNB kvalifikací a
uděluje mandát P. Mrzenovi a P. Melounovi k jednání na MŠMT, MMR MPO a příslušných
organizacích.

AD 4 -P. Meloun:
Přeložení a schválení dokumentů = přítomno s ze 14 členů Pléna Rady OSÚ ZL. Plénum Rady je
usnášeníschopné.
Organizační řád OSÚ ZL SLČR -  pro 8, proti 0, zdržel se 0
Jednací řád OSÚ ZL SLČR -  pro 8, proti 0, zdržel se 0
zÁVĚR:
Oba dokumenty byly schváleny v předloženém znění.  Po podpisu předsedou OSÚ ZL budou
rozeslány na kraje.

AD 5 -L. Shánělová:
Podmínky uznávání akce :
- předložila vzor propozic, formát pro fotky bude doplněn

žZ;:;;Z:R:kceveňjné9Spoftovníhocharaktemvobdobíodl.září.do3i.května.
Fř;al:Z;lné materiály budou rozeslány na K-OSÚ v příloze zápisu.
AD6

P. Meloun:
1.  Předložil návrhjednotných diplomů pro akce OSÚ ZL, cena pro objednávku 1000  kusůje 7,-
Kč/kus, bude hrazeno ze společných výdajů
zÁVĚR:
Vzor diplomu s úpravou velikosti loga SLČR bude rozeslán na kraje, objednávky s počtem kusů do
25.10. 2019

2. Program ALIVE -benefity pro členy SLČR s aktivním členstvím) zaniknou do 2 let.

J. Gabriel:

žE;SĚ±:předlofilaplénu„definiciaktivníhomubu"-úkolvusneserizvii
Rada předloží Plénu návrh definice do 30.11. 2019. Schválení per-rollam.

Jednání Pléna Rady OSÚ ZL SLČR bylo ukončeno  v 18:55 hod.
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Přílohy:

1.    Prezenčrií listina
2.   Podmínky uznání akce.
3.   Vzor propozic akce.

Zasláno mailem 22.10. 2019:
4.   Dotace na kraje 2019
5.    Dotace na kraje 2019 rozdělení 11. Část
6.   Dotace na kraje 2019 KOMPLET
7.   DiplomsLČR  ZL


