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1 ÚVOD

Téma diplomové práce jsem zvolil v návaznosti na své praktické zkušenosti s výukou
sjezdového lyžování na lyžařských výcvikových zájezdech 1 (dále jen LVZ) základních
škol. Během mé pedagogické praxe při výuce sjezdového lyžování na více lyžařských
kurzech jsem si povšiml některých významných rozdílů. Proto jsem se ve své diplomové
práci na tento aspekt zaměřil. Poznatky z praxe mi pomohly v rychlé orientaci v teoretické
rovině problematiky.

Výuka lyžování má na našich školách dlouholetou tradici. Cíle i obsah této výuky vychází
z osnov základní školy. Součástí lyžařského výcviku je výuka sjezdového lyžování2. Žáci
druhého stupně základních škol se s tímto sportem seznamují mnohdy poprvé. V současné
době je sjezdové lyžování na některých lyžařských kurzech často jedinou náplní lyžařské
výuky (běžecká část je opomíjena). Způsob výuky sjezdového lyžování prochází
neustálým vývojem v závislosti na vývoji sjezdového vybavení a na technice sjíždění a
zatáčení.

' Lyžařský výcvikový zájezd - je označení převzaté z dokumentu M Š M T - Metodický pokyn k personálnímu
zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání
instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
České republiky, č.j. 25 861/93-50. Ve školní praxi se nejčastěji používá výraz lyžařský kurz, jenž je možno
také nalézt ve Vzdělávacím programu Z Á K L A D N í ŠKOLA (38).
jSjezdové lyžování - je specifická pohybová činnost, která vyžaduje zvláštní klimatické, prostorové a materiální
Podmínky a j e možno ji provádět jen v přírodních podmínkách zimního horského prostředí (26).
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2 CÍL A PROBLÉMY PRÁCE
Cíl práce
Postihnout rozdíly v současné výuce sjezdového lyžování žáků druhého stupně
základních škol na lyžařském výcvikovém zájezdu.

Problémy práce

Z jakých důvodů dochází ke snižování počtu žáků absolvujících výuku sjezdového
lyžování na LVZ ?
Co zapříčiňuje rozdíly ve výuce sjezdového lyžování na LVZ?
Jsou tyto rozdíly v současné výuce sjezdového lyžování žáků druhého stupně
základních škol na LVZ markantní?
Proč nedochází ve výuce sjezdového lyžování na LVZ k aplikaci současných
vývojových trendů?
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Výuku sjezdového lyžování na 2. st. ZŠ determinuje celá řada faktorů. Základním
předpokladem, který vyplývá ze samotného názvu této diplomové práce je skutečnost, že
se jedná o výuku sjezdového lyžování dětí zprostředkovanou základními školami.
Z těchto určujících předpokladů tato práce vychází.

Příbramský s Vodičkovou (28) uvádějí tyto faktory ovlivňující výuku lyžování dětí:

•> učení, věk a vývoj;
•

sníh, počasí, volný terén jako prožitkové faktory výuky lyžování;

•

vliv vybavení;

•

vliv instituce;

•

lyžování jako prožitek.

Tento výčet faktorů však nemůže být vzhledem ke specifikám základní školy, která tuto
výuku zajišťuje a uskutečňuje, úplný. Pro účely této práce tak bude nutné tento výčet
doplnit (podle zjištěných skutečností) a přestrukturalizovat. Při logickém určování faktorů
ovlivňujících výuku sjezdového lyžování na druhém stupni základních škol se detailněji
zaměřím na ty, aniž bychom některý z hlavních faktorů opominul, které mají významný
vliv na výuku sjezdového lyžování.

3.1 Lyžování ve školních osnovách
Základní škola má na způsob výuky lyžování bezesporu velký vliv. Tento fakt vyplývá ze
samotné podstaty této instituce, jejích výukových možností, personálního zajištění, cílů
atd. A dále z charakteru komplexního pojetí výuky, tj. výuky běhu, skoku, sjíždění a
zatáčení jako souhry lyžařských dovedností. Důraz není kladen pouze na lyžování
samotné, ale také na znalost teorie, na zdravotní hlediska a další oblasti. Nejedná se čistě o
výcvik

v oblasti lyžařského sportu, ale jedná se především

všeobecně. (28)

8

o sportovní výchovu

V osnovách Vzdělávacího programu Základní škola (38) ze kterých jsem vycházel, je
lyžování

uvedeno jako samostatný tematický celek, který vyžaduje zvláštní materiální,

prostorové a klimatické podmínky (podobně jako plavání, bruslení, turistika a pobyt
v přírodě). Tyto tematické celky jsou do výuky řazeny v případě vhodných podmínek na
škole ve formě soustředěné výuky, kurzů nebo jiných forem. Lyžařský výcvik se na
základní škole uskutečňuje tradičně v sedmém ročníku formou lyžařských výcvikových
zájezdů. Výjimku tvoří základní školy, které mají možnost díky své geografické poloze
lyžařský výcvik realizovat v běžných hodinách tělesné výchovy (lze je za tímto účelem
spojovat). Dále se doporučuje v případě vhodných materiálních a klimatických podmínek
zařazovat činnosti na sněhu a lyžování i v ostatních etapách vzdělávání (tedy mimo LVZ).
Lyžařský výcvik je tedy součástí vyučování tělesné výchovy na základních školách a
provádí se podle platných učebních osnov.

3.2 Cíle lyžařského výcviku
Cíle lyžařského výcviku vyplývají z obecných cílů tělesné výchovy na základní škole. Ta
poskytuje žákům prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládání a
využívání různých sportovních činností a návody k rozvoji tělesné zdatnosti a ke zdravému
způsobu života. Ve školních osnovách se dále píše, že trvalý vztah ke sportovním
aktivitám je možné rozvíjet jen „v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného
prožitku z pohybového výkonu, který vychází z aktuální pohybové úrovně dítěte,
z konkrétního splnitelného cíle, ze změny každého žáka i jeho hodnocení vzhledem k této
individuální změně." (38)

Hlavním cílem lyžařského výcviku je zejména vytvoření kladného a trvalého vztahu
k lyžování a pohybu na sněhu. Na splnění těchto cílů se podílejí svou činností nejen
pedagog, ale i žák samotný. Stejně tak jako obecné cíle můžeme i cíle lyžařského výcviku
rozdělit na cíle vzdělávací, výchovné a zdravotní.

3.2.1 Vzdělávací cíle
Lyžařské dovednosti v současnosti patří k základům všeobecného vzdělání. Tomu také
odpovídá

vzdělávací

cíl,

kterým je

zvládnutí
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těchto

dovedností

v závislosti

na

individuálních možnostech a schopnostech žáka. Dalším neméně podstatným cílem
vyplývajícím ze specifického prostředí ve kterém se lyžařský výcvik odehrává, je
obeznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu po horách, resp. v zimní krajině.
Žáci by se během výuky měli naučit základní pojmy související s osvojovanými
dovednostmi, výzbrojí, výstrojí a s terénem. Měli by si uvědomit význam pohybu v zimní
krajině pro zdraví, znát pravidla chování na sjezdovkách a vlecích a těmito zásadami a
pravidly se řídit. Měli by zvládat dovednosti na sjezdových lyžích, které jim umožní
bezpečný pohyb na středně náročných sjezdových tratích. Dále by měli zvládat mazání
sjezdových lyží, vědět jak se zachovat v případě poskytnutí první pomoci, chápat význam
ochrany životního prostředí při zimních sportech (viz. další kapitoly).

3.2.2 Výchovné cíle
Lyžařský výcvik má být nejen zdrojem vzdělávání a poznání (učení se novým pohybovým
dovednostem a poznatkům), ale také zdrojem zábavy, navazování nových kamarádských
vztahů a také her rozvíjejících postřeh, pohybové dovednosti, úsudek, schopnost kooperace
atd.(2). Učiteli pak nabízí specifické prostředí výuky jedinečnou možnost analyzovat
chování dětí (na svahu, v běžecké stopě) a objevovat jejich skryté vlastnosti, které by se
v nenáročných podmínkách neprojevily.

Výcvik probíhá ve vícečlenných

družstvech, kde dochází mezi dětmi k úzké sociální

aktivitě (komunikují, spolupracují, hrají si, kontrolují se navzájem, atd.) Navíc jsou tato
družstva převážně koedukovaná, čímž je vytvořena možnost (jedna z mála na druhém
stupni základní školy) získávat nové pohybové dovednosti nezávisle na pohlaví. Je
neoddiskutovatelným faktem, že nově získané pohybové dovednosti a zkušenosti výrazně
posilují sebedůvěru dětí. Dodržování pravidel slušného chování, zásad bezpečnosti a
režimu dne jsou nedílnou součástí výchovného působení (22).

K rozvoji psychické složky osobnosti dochází již samotným působením horské přírody.
Nutnost překonávat při lyžařském výcviku fyzickou únavu a strach, orientovat se ve
ztížených podmínkách formuje morálně volní vlastnosti dětí.
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3.2.3 Zdravotní cíle
Vlastní pobyt v prostředí zimních hor působí na žáky ozdravně a to

bez jakékoliv

spojitosti s lyžováním. Snad nikdo nemůže pochybovat o tom, že intenzivní pohyb na
čerstvém vzduchu přispívá k upevnění zdraví dětí. Intenzivní sluneční záření, zvýšené
množství kyslíku, podstatně nižší teploty a jejich časté změny - to vše zvyšuje adaptabilitu
organismu. Otužilost patří mezi základní předpoklady dobrého zdravotního stavu. Zvýšená
pohybová aktivita v tomto prostředí toto působení ještě násobí.
Dochází při ní k posílení svalů, ke zvětšování kloubní pohyblivosti, zlepšení koordinačních
schopností, oběhového a dýchacího aparátu, atd. Navíc jsou lyžařské kurzy pořádány pro
žáky škol z oblastí postižených škodlivými emisemi také v rámci škol v přírodě (38).

Změna prostředí, radost z pohybu na sněhu, zvýšení sebedůvěry v důsledku získání nových
dovedností, pocit vlastního uspokojení nad překonáváním potíží ve ztížených podmínkách,
motivace a povzbuzení učitele, dobrá nálada i kolektiv kamarádů působí na děti pozitivně
při regeneraci duševních sil.

Kromě těchto definovaných hlavních cílů dochází při lyžařském výcviku i k plnění celé
řady menších cílů. Jejich upřesnění a rozbor však není předmětem této diplomové práce.

3.3 Lyžařský výcvikový zájezd

Organizovaná forma lyžování má vnáší zemi dlouholetou tradici (10). Jak již bylo
uvedeno v předchozí kapitole, je lyžařský výcvikový zájezd v současné době nejčastější
formou uskutečnění lyžařského výcviku na základních školách. Tyto zájezdy jsou určeny
žákům sedmých tříd a jsou zpravidla sedmidenní, případně i s denním dojížděním.

3.3.1 Organizační stránka zájezdu
Zajištění jednotného postupu při organizaci, personálním zabezpečení a bezpečnosti a
ochranou zdraví žáků na lyžařském výcviku základních škol se řídí dle příslušných zákonů,
vyhlášek, směrnic a metodických pokynů, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a
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tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ČR). Základní školy jsou povinny se těmito
dokumenty řídit. Podrobněji se této problematice věnuje učební text Dygrín aj. (3).

Hlavními dokumenty, kterými je nutno se řídit při uskutečňování LVZ jsou:

Metodický pokyn

k organizaci lyžařského výcviku žáků. Ministerstvo školství mládeže a

tělovýchovy České republiky, č.j. 24 799/93-50
a
Metodický pokyn k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů pořádaných
základními a středními školami a ke vzdělávání instruktorů školního lyžování pro lyžařské
výcvikové zájezdy. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky,
č.j. 25 861/93-50

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
č.j. 37014/2005-25,

ČI. 15-Lyžařský výcvik

Jejich plné znění je uvedeno v PŘÍLOHÁCH této diplomové práce (viz příloha č. 4,5,6).
Jejich další rozbor není předmětem této diplomové práce. Přesto bych rád uvedl několik
poznámek z těchto dokumentů týkajících se výuky sjezdového lyžování:

-

Vedoucí kurzu dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části
kurzu.

•

Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán
výcviku.

•

Instruktoři školního lyžování zodpovídají za zdravotní stav, bezpečnost, výchovu a
kvalitu vyučovacího procesu u svěřených žáků.

"

Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění
bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a
běžeckých tratích.
v

~ Záci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení
do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad
jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu
výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených
12

podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má
nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k
charakteru postižení žáků a dalším okolnostem.
-

Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit
odpočinkový půlden s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového
výcviku.

-

Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech
pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na
horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za
nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 °C apod.) se
výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají.

-

Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená
pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem.

-

Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou
zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na
snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi
účastníky obou výcviků.

-

Dále se tyto dokumenty zabývají podmínkami pro získání kvalifikace - instruktor
školního lyžování.

3.3.2 Obsahová stránka zájezdu
Lyžařský výcvik obsahuje

výuku na sjezdových a běžeckých lyžích. Do programu

lyžařského kurzu je možno zařadit výcvik na snowboardu (viz. příloha č.6). Praktický
výcvik se zaměřuje na rozvoj základních pohybových dovedností i zvládnutí pohybových
struktur a speciálních pohybových dovedností v odpovídajících terénech

a sněhových

podmínkách. Požadovaná náplň lyžování je dána osnovami školní tělesné výchovy. Učivo
v tématickém celku lyžování je rozděleno na základní a rozšiřující (nezávazné) a dále na
běžecký a sjezdový výcvik.
Uvádím alespoň základní učivo sjezdového výcviku dle Vzdělávacího
ZÁKLADNÍ ŠKOLA(38):
-

odšlapování, bruslení;

-

přejíždění terénních nerovností;

-

brždění jednostranným a oboustranným přívratem;
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programu

-

vlnovka (mírná, zvýrazněná);

-

základní kročný oblouk (otevřený, zavřený) střední;
sjíždění upraveného svahu;

-

jízda na vleku.

Před zájezdem sestavuje vedoucí zájezdu výcvikový program, který se tak stává
konkrétním obsahem daného lyžařského výcvikového zájezdu. Instruktor

lyžování

vypracuje výcvikový plán družstva a pro každou výcvikovou jednotku konspekt výcviku.

Praktickou výuku na lyžařském výcvikovém zájezdu by měla být doplněna a zpestřena:

•

hrami a drobnými soutěžemi;

•

vyjížďkami do terénu;

•

lyžařskou turistikou;

•

lyžařskými závody.

Praktický výcvik obsahuje také teoretickou výuku. Podle Gnada (10) by na

lyžařském

výcvikovém zájezdu základních škol neměla chybět následují přednášková témata:

•

lyžařská technologie;

•

mazání lyží;

•

technika a metodika běhu na lyžích;

•

technika a metodika sjíždění a zatáčení na lyžích;

•

zimní nebezpečí hor;

•

historie lyžování;

•

pravidla lyžařských závodů.

Dobrá obsahová a organizační

stránka lyžařského kurzu je bezesporu

důležitým

předpokladem pro úspěšné splnění cílů lyžařského výcviku. Nesmíme však zapomenout na
další faktory, které ovlivňují výuku sjezdového lyžování. Jedním z hlavních jsou samotní
účastníci tohoto pedagogického procesu - tedy učitel a žák.
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3.3.3 Ekonomická stránka zájezdu
Dalším neméně podstatným faktorem ovlivňujícím výuku sjezdového lyžování, potažmo
lyžařského výcvikového zájezdu je ekonomické hledisko. Nejedná se jen o peníze potřebné
k uhrazení LVZ, ale také o cenu vleků a v neposlední řadě o náklady spojené s opatřením
sjezdového vybavení. Na některých školách je možnost využít tzv. lyžařský fond
k zapůjčení vybavení.
Výsledné finanční náklady na lyžařský výcvik tak nejsou nikterak malé.

Aktuální informace o lyžařském výcviku na základní škole a doporučení k jeho organizaci
a personálnímu zabezpečení uveřejňuje MŠMT každoročně v „Souboru pedagogickoorganizačních informací" pro daný školní rok, který je uveřejňován ve Věstníku MŠMT
ČR (35).

3.4 Sjezdové lyžování

Sjezdové

lyžování

v současné

době

představuje

jednu

z nejoblíbenějších

a

nejrozšířenějších forem provádění lyžařského sportu. Seznámení dětí se sjezdovým
lyžováním

výrazně napomáhá výuka lyžování v rámci tělesné výchovy na základních

školách.
3.4.1 Interski
Celosvětové lyžařské hnutí zabývající se problematikou výuky sjezdového lyžování je
sdruženo

v

mezinárodní

organizaci

INTERSKI,

tvořené

národními

členskými

organizacemi. Kromě národních organizací jsou v INTERSKI sdruženy tři základní
odborné a samostatné svazy:

•

ISIA - Svaz profesionálních lyžařských pedagogů;

•

IVSI - Svaz amatérských lyžařských pedagogů;

•

IVSS - Svaz lyžování ve školách.
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INTERSKI pořádá v pravidelných intervalech (jednou za 4 roky) mezinárodní kongresy
k výuce lyžování, na kterých se diskutuje o odborných otázkách. Kongresy bývají
tématicky zaměřeny a jsou vysoce odbornou a zároveň společenskou akcí. Na těchto
kongresech se kromě řešení teoretických odborných otázek techniky a metodiky
sjezdového lyžování prezentují v praktických ukázkách jednotlivé členské země.

Členské země jsou jak v INTERSKI, tak v uvedených odborných svazech zastoupeny
jednou zastřešující národní organizací. Česká republiku je zastoupena v mezinárodní
organizaci INTERSKI celonárodní organizací INTERSKI ČR.

3.4.1.1 Struktura Interski ČR
INTERSKI ČR se zabývá výukou lyžování v České republice a má obdobnou organizační
strukturu jako mezinárodní organizace INTERSKI. Obsahuje tři odborné svazy pro oblasti
Komerční výuky, Spolkové výuky a Školní výuky, které jsou doplněny dalšími odbornými
komisemi

(např.

metodickou,

terminologickou

aj.).

Oblast

ISIA

pokrývá

Svaz

profesionálních lyžařských pedagogů ČR, ve kterém dnes působí většina českých
lyžařských profesionálů. Oblast IVSS pokrývá komise školního lyžování pracující pod
přímou patronací MŠMT ČR a oblast amatérů prozatím pokrývá komise cvičitelská.
INTERSKI ČR sdružuje většinu významných lyžařských subjektů zabývajících se výukou
lyžování v ČR, včetně státem akreditovaná zařízení ke školení instruktorů, cvičitelů a
učitelů lyžování. Jejím členem je i Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR jako
příslušný orgán státní správy.
Členskými organizacemi INTERSKI ČR jsou např.:
•

Asociace profesionálních učitelů lyžování;

•

Svaz lyžařů ČR;

•

Český svaz lyžařských škol;

•

SKIplus;

•

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha;

•

Sportovní a pedagogické fakulty a katedry univerzit v Brně, Ostravě, Olomouci,
Opavě, Hradci Králové, Plzni, Ústí nad Labem, Praze, Českých Budějovicích;

•

Asociace profesinálních lyžařských pedagogů - APLP;

•

Asociace Českého Snowboardingu.
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3.4.2 Biomechanika alpských disciplín
Podle Příbramského (27) můžeme biomechaniku při určitém zjednodušení charakterizovat
jako hraniční vědeckou disciplínu studující pohybovou činnost člověka v daných
fyzikálních podmínkách. Biomechanika nám tak napomáhá k pochopení vztahů mezi
vnější formou pohybu a příčinami, které ovlivňují jeho průběh. Formulovány jsou tak
zákonitosti platné pro sjíždění a zatáčení na lyžích. Dochází ke zlepšení poznávacího
procesu a pochopení a možnost aplikace základních principů jednotlivých pohybových
Činností u alpského lyžování. Tato skutečnost přináší rychlejší, přesnější, ekonomičtější a
bezpečnější přenos poznatků do praktických činností lyžaře.
3.4.3 Sjezdová výzbroj a výstroj
Pod pojmem výzbroj nejčastěji rozumíme - lyže, hole, vázání a boty. Výstrojí pak
chápeme oblečení lyžaře včetně doplňků jako jsou brýle, přilba, chrániče (včetně čepice a
rukavic). Výběru dětské sjezdové výzbroje a výstroje je třeba, především s ohledem na
jejich bezpečnost a účelnost věnovat zvýšenou pozornost.

Především začínající lyžař potřebuje pro rychlé, příjemné a bezpečné učení vhodnou
sjezdovou výzbroj a výstroj. V případě, že žák nevlastní sjezdové vybavení, je možné
využít půjčoven sportovního materiálu. V ideálním případě škola disponuje kvalitním
fondem sjezdového vybavení, které žákům za nízký poplatek půjčí. Nevhodné vybavení
může žákům výcvik znepříjemnit či dokonce znemožnit a do budoucna ho tak od
sjezdového lyžování odradit.

Sjezdová výzbroj musí být především kvalitní a bezpečná (správně seřízené bezpečnostní
vázání je podmínkou, správná délka lyží a holí, kvalitní sjezdové boty) stejně tak jako
sjezdová výstroj (brýle, přilba atd.). Volbě vhodného oblečení je třeba také věnovat
zvláštní pozornost. Přilba je v současné době při výuce sjezdového lyžování na
základní škole nepovinná, ale vřele se doporučuje.

Hlubší rozbor sjezdové výstroje a výzbroje není předmětem této diplomové práce. Přesto je
nutno se zmínit alespoň krátce o sjezdových lyžích

s ohledem na razantní změny v

jejich konstrukci. V současné době se vyrábějí a používají lyže kratších délek s větším
bočním krojením, které usnadňují jízdu po hranách a její nácvik. Jedná se o tzv. carvingové
lyže. Rozlišení jednotlivých typů a kategorií carvingových lyží je díky velkému počtu
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lyžařských firem nejednotné. S tím také souvisí určení vhodné délky. V poslední době se
při výuce dětí osvědčují i tzv. snowblady, které jsou dlouhé do 99 cm.
3.4.4 Bezpečnost při lyžařském výcviku
Otázkám zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí na LVZ se věnuje již víckrát
zmiňovaný článek

15 s názvem

Lyžařský

výcvik metodického

pokynu

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských

k

zajištění
zařízeních

zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: 37 014/2005-25 - viz.
příloha č. 6.

Snahou každého lyžařského pedagoga by měla být eliminace počtu úrazů na horách, což
podle Příbramského a Vodičkové (28) podmíněno dodržením především těchto několika
hlavních zásad:

-

předchozí kondiční příprava;
vhodná lyžařská výzbroj a výstroj;

-

správná životospráva;

-

rozcvička;

-

odpovídající výběr terénu;

-

dodržování pravidel pro pohyb na lyžařských tratích.

Vzhledem ke svým praktickým zkušenostem s výukou mi nezbývá než se s těmito
zásadami plně ztotožnit. K těmto zásadám bych doplnil nutnost ohledu lyžařského
pedagoga na nejednotnou úroveň žáků v družstvu.

3.4.4.1 Pravidla pro pohyb na sjezdových tratích (tzv. „Bílý kodex FIS")
Pro bezpečnost na sjezdových tratích je pak velice důležité naučit děti dodržovat pravidla
pohybu na lyžařských tratích, tzv. „Bílý kodex FIS". Jedná se o pravidla platná pro lyžaře
a snowboardisty uznávaná

a doporučovaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, která

ovšem nejsou v naší zemi uzákoněná.
Bílý kodex
1 • Ohled na jiné. Každý se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
Výzbroj musí být provozně bezpečná, lyže opatřené bezpečnostní brzdou nebo řemínkem,
snowboard přichycen k přední noze řemínkem.
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2. Přiměřená rychlost a chování. Každý musí jet rychlostí a způsobem odpovídajícím svým
schopnostem, podmínkám a počasí.
3. Volba směru. Každý má možnost vybrat si na svahu svůj směr jízdy. Musí však jet tak,
aby se vyhnul nebezpečí srážky s osobou pohybující se pod ním.
4. Předjíždění. Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo
možné zareagovat na pohyb předjížděné osoby.
5. Přejíždění svahu a křížení cesty. Každý, kdo vjíždí na sjezdovou trať, nebo ji přejíždí,
musí dávat pozor a sledovat vše pod sebou i nad sebou, aby se tak mohl vyhnout ohrožení
jak svojí osoby, tak osob ostatních. Stejně je třeba se zachovat při zahájení jízdy po každé
zastávce.
6. Zastavení. Nikdo nesmí zastavovat (není-li to nevyhnutelně nutné) na sjezdové trati, na
přejezdech a místech, kde není dobrá viditelnost. V případě pádu se musí co nejrychleji
zvednout. Zastavit a stát se může pouze na okraji sjezdové tratě.
7. Stoupání. Stoupat po trati se smí pouze po okraji, se zvláštní opatrností v místech se
zhoršenou viditelností. Totéž platí i pro sestup.
8. Respektování signalizace. Všichni musí respektovat veškerá značení umístěná na
sjezdových tratích a lyžařských cestách. Na křižovatkách s veřejnou komunikací nebo
trasou lyžařského vleku má přednost účastník silničního provozu a lyžař na vleku.
9. Případ nehody. Každý je povinen v případě nehody a zranění jiného účastníka na
sjezdové trati poskytnout první pomoc.
10. Identifikace. Každý účastník i svědek nehody je povinen poskytnout základní údaje o
své osobě.

3.4.4.2 Zásady bezpečnosti při výcviku ve družstvu
V podmínkách výuky sjezdového lyžování na LVZ musíme ještě zmínit Zásady
bezpečnosti při výcviku ve družstvu. Příbramský a Vodičková (28) uvádí tento výčet
zásad:

* S družstvem zastavovat pouze na přehledném, dobře viditelném místě na okraji tratě.
* Při přijíždění ke družstvu zastavovat vždy pod ním.
* Při zastávce na sjezdové trati musí stát instruktor čelem ke slunci nebo proti větru.
Členové družstva tak stojí zády ke slunci či větru a mohou sledovat pokyny instruktora.
* Necvičit v úzkých a nepřehledných úsecích sjezdové tratě.
* Bezprostředně za sebou („v hadu") jezdit pouze na širokých a přehledných místech.
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• Do fronty před jízdou na vleku či lanovce se řadit v pořadí, ve kterém se přijelo.
Po vyjetí nahoru opustit výstupní prostor a čekat na stanoveném místě.
K jízdě „v hadu" mám na základě svých praktických zkušeností připomínku - v zájmu
bezpečnosti je důležité ponechat pro možnost předjetí po obou stranách sjezdovky
dostatečný prostor dalším lyžařům.

3.5 Žák - starší školní věk
Jak už bylo několikrát zmíněno, bývá lyžařský výcvik na základní škole zařazen do
sedmého ročníku. Podle tradičního rozlišení věkových skupin žáků (předškolní, mladší
školní a starší školní věk), jsou žáci sedmých tříd zařazeni do kategorie - starší školní věk
(10 - 13 let). Období staršího školního věku je charakteristické mnoha vývojovými
aspekty, které je nutno respektovat tak, aby nedošlo k přetěžování organismu, popř. k j e h o
poškození.
U dítěte v tomto období dochází k postupnému přechodu od dětství k dospělosti (přibližně
od 11.roku). Značné biologické a psychické změny jsou příčinou velmi nerovnoměrného
vývoje v oblasti pohybové, psychické i sociální. Z velké části do tohoto období spadá
puberta, která se obecně pohybuje mezi 1 1 - 1 6 rokem života. Dochází k intenzivnímu
tělesnému i duševnímu rozvoji.
3.5.1 Tělesný vývoj
Tělesný vývoj u dětí v tomto období prochází prudkými změnami. Dochází k rychlému
růstu, který se však neprojevuje na celém organismu rovnoměrně. Končetiny rostou
rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky. Období rychlejšího růstu
Přináší vyšší náchylnost ke vzniku některých poruch hybného ústrojí, pubertální věk je
Proto důležitý pro formování návyku správného držení těla (23). Tyto růstové změny však
mohou mít negativní vliv na kvalitu prováděných pohybů.
3-5.2 Psychický vývoj
Období puberty patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. Hormonální aktivita
ovlivňuje emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, k druhému pohlaví, ke svému
okolí a může působit (pozitivně i negativně) na jejich chování. Objevuje se schopnost
abstraktního a logického chápání a dochází k rozvoji paměti - děti jsou schopny delšího
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soustředění. Jejich rychlost učení se zvyšuje a potřeba opakování již nacvičených prvků se
snižuje (28).
3.5.3 Pohybový vývoj
Pohybový vývoj u dětí této věkové skupiny pokračuje, ale není harmonický. Pohybově
nadaná mládež dosahuje v některých sportech špičkových výkonů. U ostatních dětí je třeba
toto období překonat trpělivě vedenou pohybovou výukou. Na rozdíl od dětí raného
školního věku se postupně objevuje přesnější provedení pohybu, ekonomičnost, účelnost
provedení a mrštnost. Poměrně vysoká je také schopnost předvídání (anticipace) vlastních
pohybů i pohybů ovládaného náčiní - lyží. Dítě rychle chápe nový pohyb, rychle se ho
naučí a dokáže ho uplatnit v odlišných podmínkách. Pohyby naučené v tomto období jsou
v paměti uloženy většinou pevněji než ty, které se jedinec učí v pozdějším věku.
Pohybovou dovednost, kterou předvede učitel, vnímají děti jako celek a dokážou ji také
ihned realizovat. Motorické učení probíhá takzvaně „na první ráz". V období puberty
dochází u některých dětí v souvislosti se zrychleným a nerovnoměrným růstem organismu
k výraznému snížení koordinace. Projevuje se to hlavně zhoršením v přesnosti a plynulosti
pohybů. Právě koordinační schopnosti 3 jsou klíčovými pohybovými

schopnostmi

(motorickými předpoklady) ve sjezdovém lyžování, které jsou předpokladem úspěšného
osvojení lyžařských dovedností. V naší literatuře se uvádějí následující dominantní
koordinační předpoklady pro lyžařský sport (28).

-

optickoprostorové vnímání;

-

prostorově - orientační schopnost;

-

kinestetická diferenciační schopnost;

-

rovnováhová schopnost;

•

rytmická schopnost;

•

komplexní reakční schopnost.

Prostředkem rozvoje koordinačních schopností mohou být mimo jiné už známé dovednosti
jako chůze, přestupování, bruslařský krok a tak dále, čehož je také využito při výuce
sjezdového lyžování. Důležitá je rozmanitá, pestrá pohybová činnost, děti by při výuce
sjezdového lyžování měly poznat co nejvíce pohybových variant.

Koordinační (obratnostní) schopnosti jsou předpoklady sportovce přesně i za ztížených podmínek
°°>"dinovat průběh tělesného cvičení (4).
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Od 14ti let se objevují mezi chlapci a dívkami v pohybovém projevu rozdíly. Dívky lyžují
s citem pro pohyb, chlapci s nasazením síly.

3.5.4 Sociální vývoj
Děti tohoto věkového období procházejí výraznými sociálními změnami. V počátku
puberty jsou děti prudké, živelné, mají potřebu sebeuplatnění, snahu o sebeprosazení atd.
V dalším období pak dochází většinou náhle ke změně v introvertní projevy. Vedoucímu
skupiny oponují, jednoznačné jednání autority ale vnímají přesně. U těchto dětí se střídají
období plná sebevědomí a optimismu s obdobími zcela opačnými (31).

3.6 Lyžařský pedagog

Učitel lyžování představuje vnejširším slova smyslu osobu, která realizuje lyžařskou
v

ýuku svých svěřenců podle svých možností, znalostí a schopností. Na školním lyžařském

kurzu je to učitel tělesné výchovy nebo jiné aprobace, který splňuje podmínku pro výuku
sjezdového lyžování (platnou kvalifikaci).

Podle Tremla (31) by se učitel sjezdového lyžování dětí staršího školního věku měl
vyznačovat:

•

příkladným chováním - děti mají velikou tendenci napodobovat i negativní jevy
(kouření, nedbalá nebo sprostá mluva apod.);

•

příjemným a přátelským chováním, taktním a diskrétním přístupem k dětem, všímá
si jejich problémů;

•

nepoužívá mentorování, není autoritativní;

•

při neúspěchu se dětem nevysmívá, neironizuje jejich problémy a nedovolí to ani
ostatním žákům v družstvu.

^ále rozdělujeme požadavky, které jsou na práci učitele lyžování kladeny do čtyř
Skladních skupin (31):
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*t* Lyžařská technika;
*t* Tělesná zdatnost;
*

Teoretické vědomosti;

•> Chování učitele, vztah k žákům.

Domnívám se ale, že kvalita výuky i při splnění všech vyjmenovaných požadavků nemusí
být zaručena. Je zde totiž opominuto hledisko výuky samotné. Treml (31) sice píše, že
„Získané i dále doplněné vědomosti a poznatky by měl učitel trvale konfrontovat s vlastní
výukovou praxí," a dále ,že „Teprve v praxi ověřené informace, aplikované v konkrétních
podmínkách tvoří skutečné bohatství učitelovy práce", ale to ještě nezaručuje kvalitu
samotné výuky. Na druhou stranu však splnění uvedených požadavků, kvalitní výuku
Podmiňuje.
Vzhledem k sociálnímu vývoji dítěte je třeba, aby učitel při vedení výukové skupiny
(lyžařského družstva) zasahoval citlivě, ale zároveň energicky. Pro žáky je důležité
Povzbuzení nebo pochvala od učitele. V žádném případě nesmí učitel sebevědomí dětí
snižovat nebo urážet.

Od učitele se vzhledem k rozdílům jednotlivých žáků vyžaduje velký cit při výběru
výukových prostředků vedoucích k výukovému cíli. Učitel by měl trvale rozvíjet své
znalosti, vědomosti a dovednosti za účelem zkvalitnění výuky a nedocházelo tak u něj ke
»stagnaci".

Učitel při výuce sjezdového lyžování musí vykonávat mnoho činností - ať už se jedná o
Volbu metodického postupu, organizaci výuky, motivační aktivity směrem k žákům,
opravu chyb, atd. Každý učitel má svůj specifický způsob výuky, jehož základem je však
konkrétní metodika výuky sjezdového lyžování.

3
J

'6.1 Lyžařská kvalifikace a její získávání v ČR

ak již bylo uvedeno, musí mít učitel sjezdového lyžování na školním lyžařském kurzu

Požadovanou kvalifikaci. V oblasti školství je používána kvalifikace - Instruktor školního
lyžování, která má přesně stanovený rozsah a školí ji též pouze akreditační zařízení (dále
J e n AZ) akreditovaná MŠMT ČR. Tato skutečnost vyplývá z již zmiňovaného Metodického

23

pokynu

k personálnímu

zabezpečení

lyžařských

výcvikových

zájezdů

pořádaných

základními a středními školami a ke vzdělávání instruktorů školního lyžování pro lyžařské
výcvikové zájezdy. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky,č.j. 25
861/93-50 -viz. příloha č. 5.

Tento metodický pokyn se zmiňuje o personálním zajištění lyžařského výcvikového
zájezdu.

Dále se popisují podmínky výkonu funkce instruktora školního lyžování a

možnosti získání této kvalifikace.

Kvalifikace instruktor školního lyžování však není pro učitele lyžařského výcvikového
zájezdu jedinou možnou kvalifikací. V České republice existuje celá řada těchto
kvalifikací. K sjednocení výuky lyžování a lyžařských kvalifikací z jednotlivých AZ
byly vydány Odborem sportu a tělovýchovy MŠMT ČR Zásady činnosti

akreditovaných

zařízení v oblasti lyžování č.j. 32 371/2004-50 , viz příloha č. 7. Je tak vytvořen rámec pro
lyžařské kvalifikace a jejich vzájemné uznávání mezi všemi lyžařskými akreditovanými
zařízeními v ČR, aniž by se zasahovalo do vnitřních záležitostí jednotlivých sdružení a
jejich činností. Jsou zde uvedeny zkouškové požadavky pro získání jednotlivých
kvalifikací a dále je zde uvedena poznámka k názvům kvalifikací, ve které se praví, že
jednotlivá AZ mohou pro svou „vnitřní potřebu" používat odpovídající přívlastky jako
např. instruktor školního lyžování, instruktor APUL (C, B, A), apod.

Přehled kvalifikací a charakteristika činností:
Instruktor lyžování je tělovýchovný pedagogický pracovník, který je oprávněn samostatně
Plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v
různém rozsahu a specializaci, podle typu svého školení a oprávnění mimo působnost
zákona č. 455/1991 Sb. Jedná se o amatérskou kvalifikaci, jejíž platnost je 5 let.

Cvičitel lyžování je tělovýchovný pedagogický pracovník, který je oprávněn samostatně
Plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v celé
°blasti základního lyžování. Kvalifikace cvičitele lyžování a předepsaná praxe jsou
základní podmínkou pro přijetí do školení učitele lyžování. Jeho kvalifikace splňuje
Podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. a opravňuje její
držitele školit nižší kvalifikace - instruktor lyžování. Platnost kvalifikace je taktéž 5 let.
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Učitel lyžování plní stejné úkoly jako cvičitel lyžování. Předává získané vědomosti a
zkušenosti cvičitelům lyžování a je pověřován lektorskou činností při školení a doškolení.
Jeho kvalifikace splňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č.2 zákona
č. 455/1991 Sb. Platnost kvalifikace je 5 let. Pro přijetí do školení učitele lyžování je
potřeba minimálně dvouletá praxe cvičitele lyžování.

Diplomovaný učitel lyžování plní stejné úkoly jako učitel lyžování. Označení diplomovaný
znamená, že kvalifikace byla získána vysokoškolským studiem se specializací lyžování.
Jeho kvalifikace splňuje podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 2 zákona
č. 455/1991 Sb.

Mezinárodní učitel lyžován/složil rozšiřující zkoušky podle standardů mezinárodních (
organizací, jako je např. ISIA či organizace EU (36).

Výuku sjezdového lyžování na základní škole může vést pouze učitel, který je
držitelem některé ze schválených kvalifikací, nebo absolvoval vysokoškolské studium
TV.

3.7 Výuka sjezdového lyžování
V souvislosti s rychlým vývojem techniky sjíždění a zatáčení došlo v procesu výuky
sjezdového lyžování k určitým změnám v obsahu a ve výběru metod a prostředků. Dnes se
nevyučuje podle starých metodických řad, ve kterých se jednotlivé prvky nacvičovaly
jednotlivě. Nyní se učí tzv. otevřené pohybové dovednosti 4 , které umožňují postupný a
Plynulý přechod

z jednodušších podmínek (mírné upravené

svahy) do

podmínek

náročnějších (prudké, neupravené svahy apod.). Cílem výuky sjezdového lyžování je tedy
nejen zvládnutí jízdy za ideálních podmínek, nýbrž i v nejrůznějších terénních a sněhových
Podmínkách (26). Při výuce sjezdového lyžování se tak nelze spolehnout na přesně
vytyčený vyučovací postup, ale naopak musí být lyžařským pedagogům ponechána volnost

1
0t
v
ně

e v ř e n é pohybové dovedností jsou takové pohybové dovednosti, které jsou adekvátní proměnlivosti
JŠího prostředí (36).
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při výběru forem, metod a prostředků výcviku a jeho působení

v daných konkrétních

podmínkách, ve kterých výuka probíhá s přihlédnutím ke konkrétnímu žákovi.

Jak již bylo zmíněno, je současný způsob výuky sjezdového lyžování založen na nácviku
tzv. otevřených pohybových dovedností. Nácvik pohybových dovedností v otevřené formě
umožňuje jejich další rozvíjení a zdokonalování a také přizpůsobení a použití v
nejrůznějších podmínkách.

Při vytváření pohybových dovedností

se postupuje od

základního jednoduchého tvaru ke tvaru složitějšímu. Učí se nejprve základní, hrubé formy
pohybu, které obsahují nejdůležitější prvky pohybové struktury. K jejich zdokonalování
dochází postupně v dalších etapách výcviku.
3.7.1 Lyžařské pohybové dovednosti
Základní lyžařské pohybové dovednosti tvoří základ techniky sjíždění a zatáčení na lyžích.
Jsou hlavními stavebními kameny základních oblouků. Prochází všemi etapami nácviku
techniky a v každé etapě dosahují vyšší kvalitativní úrovně. Základní lyžařské pohybové
dovednosti pro zatáčení na lyžích doplňují rozšiřující pohybové dovednosti. Psotová (26)

uvádí tyto základní a rozšiřující pohybové dovednosti:

Přehled základních lyžařských pohybových dovedností pro zatáčeni na lyžích:
- přenášení hmotnosti těla z lyže na lyži;
- kombinované pohyby dolních končetin ve směru vertikálním, předozadním a bočním;

- rozdílné pohyby dolních končetin;
- vedení lyží po hranách se změnou jejich zatížení;
- postupná změna hranění;
- zahranění a odraz z hran lyží v základních formách provedení;
- pohyby pažemi, píchám holí;
- regulace rychlosti jízdy.

Přehled rozšiřujících lyžařských pohybových dovedností pro zatáčení na lyžích:
- pokrčování a natahování dolních končetin (při jízdě v boulích);
- odklon trupu;
- brždění zvětšeným smykem;
- zahranění a odraz z hran lyží při uskutečňování snožných oblouků a jejich modifikací;
- rotace a proti rotace;
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- dynamické pohyby paží s pícháním holí;
- opora o hůl jako pomoc při zahájení oblouku.
3.7.2 Členění lyžařského výcviku - Česká škola lyžování
Česká škola lyžování (dále jen ČSL) v současné době člení lyžařský výcvik na dvě
výcvikové etapy:

-

etapu základního lyžování;
etapu závodního a extrémního lyžování.

Toto členění vychází z vývojového hlediska vytváření lyžařských dovedností. Učivo je tak
uspořádáno do dvou výcvikových etap.

Etapa základního lyžování
Etapa základního lyžování se dále dělí na dvě části - 1 . a II. část.

I- část etapy základního lyžování se zaměřuje na:

-

všeobecnou lyžařskou průpravu;

-

specializovanou lyžařskou průpravu;

-

regulaci rychlosti jízdy a základní techniky lyžařských disciplín, ti. základní
oblouky;

-

základní způsoby běhu na lyžích;
základy skoku.

Výuka probíhá na mírném dobře upraveném svahu.

H. část etapy základního lyžování se zaměřuje na:

- zdokonalování a rozšiřování základní techniky pro zvládnutí obtížnějších druhů
oblouků, terénních a sněhových podmínek .
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V této části etapy základního lyžování se nacvičuje celý rozsah a obsah sjezdové a běžecké
techniky. Skoku se využívá k rozvoji otevřených pohybových dovedností při sjíždění a
zatáčení.

Současné grafické znázornění členění etapy základního lyžování-Česká škola lyžování

Ejapa závodního a extrémního lyžování
Etapa závodního a extrémního lyžování navazuje na etapu základního lyžování. Účelné
zdokonalování lyžařské techniky je prováděno za účelem dosažení co nejvyšší sportovní
výkonnosti a zlepšení jízdy v extrémních terénních a sněhových podmínkách (10). Tato
etapa není předmětem výuky sjezdového lyžování na 2. stupni základní školy.
3.7.2.1 Současná struktura výuky sjezdového lyžování
Na základě „České školy lyžování - školy kročné techniky" a s postupným nástupem
carvingového lyžování došlo k vytvoření nové struktury výuky techniky sjíždění a
zatáčení na lyžích v etapě základního lyžování. Tato struktura byla uvedena do výukové
Praxe v průběhu let 1997 - 2003. Jejím cílem je zjednodušení výuky techniky sjíždění a
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zatáčení s důrazem na tvořivý potenciál žáka. Hlavními druhy oblouků v současné
struktuře výuky techniky sjíždění a zatáčení na lyžích jsou řezané a smykové oblouky.
Podstatou řezaného oblouku je uvedení lyží do točení využitím zvýšení tlaku na lyži při
jejím současném postavení na hranu. Naproti tomu k uvedení lyží do smykového oblouku
je třeba odlehčením lyží rychlejším zdvihem těžiště těla, odrazu z hran, opory o hůl a
částečnou rotaci pánve (26).

Česká škola lyžování. Struktura výuky techniky sjíždění a zatáčení na lyžích v etapě
základního lyžování.

Řezané oblouky

Smykové oblouky

Modifikované krMkó
snažná obiouky
OBLOUK 6 PŘESKOKEM
OBLOUK V BOULÍCH
OBLOUK V HLUBOKÉM
SNĚHU
OBLOUK S PŘIBRZDĚNÍM

ZÁKLADY
RACECARV1NGU

STŘEDNÍ
CARVINCOVÝ

OBLOUK

CARVINCOVÝ
OBLOUK

4frfATKÝ KROČNÝ
OBLOUK
STŘEDNÍ KROČNÝ
OBLOUK

KROČNÝ
OBLOUK

KRÁTKÝ SNOŽNÝ
OBLOUK
STŘEDNÍ SNOŽNÝ
OBLOUK

SNOŽNÝ OBLOUK

Specializovaná

Specializovaná průprava

průprava

VŠEOBECNÁ LYŽAŘSKÁ PRŮPRAVA

I- ČÁST - základní nácvik - nácvik pohybových dovedností
formách provedení
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a činností v základních

II. ČÁST - speciální nácvik - nácvik pohybových dovedností a činností ve zdokonalených
formách provedení

3.7.3 Didaktické aspekty výuky sjezdového lyžování
Tato kapitola se věnuje některým důležitým momentům, které jsou z hlediska pedagogiky
nutnými podmínkami úspěšné výuky. Jsou to především pedagogické zásady, základní
didaktické metody a formy výuky.

Výuka sjezdového lyžování vyžaduje použití specifických, jí odpovídajících forem a
metod výuky. Volby forem a metod výuky sjezdového lyžování vycházejí jednak ze
znalosti věcné logiky učiva a specifických podmínek lyžařského výcviku, ale také
z obecných didaktických zákonitostí.

Příbramský a Vodičková (28) pokládají z didaktického hlediska za specifické znaky
lyžařského výcviku především:

•

Specifičnost vnějšího prostředí;

•

Náročnost a složitost pohybové činnosti;

•

Vytváření pohybových předpokladů;

•

Způsob osvojení a zdokonalování lyžařských pohybových dovedností.

Tento výčet však není kompletní. Postrádám tu především zmínku o žákovi, kterému je
lyžařský výcvik
zvláštností

určen.

Specifické didaktické problémy

vyplývající z vývojových

žáků druhého stupně nelze opominout. V případě neakceptování těchto

zvláštností dochází ke snížení kvality výuky. Podle mého názoru je individuální přístup
k žákovi vždy podmínkou hodnotné pedagogické činnosti.

3.7.3.1 Didaktické zásady
Dle Příbramského a Psotové (26) se v současné výuce lyžování aplikují následující obecně
platné didaktické zásady:

>

Zásada uvědomělosti a aktivity;

> Zásada názornosti;
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> Zásada přiměřenosti;
> Zásada trvalosti.

Zásada uvědomělosti a aktivity - Uvědomělý a aktivní přístup žáků k výuce je prvním
předpokladem pro její úspěšné zvládnutí. Proto je především nutné vhodnou motivací
vzbudit u žáků zájem a ten dále rozvíjet. Pokud žák vnitřně souhlasí s tím, co se učí, pak je
ochoten absolvovat i monotónní činnosti při opakování a procvičování některých prvků
lyžařské techniky (31).

Zásada názornosti - Tato zásada je v lyžařské výuce zcela nezbytná z hlediska specifičnosti
podmínek, v nichž se lyžování uskutečňuje, a dále pak z hlediska složitosti struktury
pohybu na lyžích.

Vytvoření správné představy o pohybu spočívá v názorné ukázce a

jejím bezprostředním vnímání.

Zásada přiměřenosti -

Tato zásada vyžaduje od učitele provést správnou analýzu

podmínek, ve kterých se lyžařská výuka odehrává a s přihlédnutím k věku žáků, jejich
vyspělosti po technické, fyzické a psychické stránce, zdravotnímu stavu, pohlaví a v
neposlední řadě i kvalitě jejich vybavení určit složitost zadaného úkolu. Stanovení
náročnosti

konkrétních

požadavků

pro jednotlivé

žáky

se

provádí

na

základě

individuálního přístupu.

Zásada trvalosti - Tato zásada úzce souvisí se zásadou uvědomělého přístupu k výuce.
Specifické podmínky lyžování (především sezónnost) významně ovlivňují snížení trvalosti
lyžařských pohybových dovedností.

Někteří autoři např. Gnad (10) nebo Treml (31) uvádějí ještě další zásady využívané
v lyžařské výuce, jako je zásada všestrannosti, zásada od jednoduchého k složitému.
Zásada

od známého k neznámému, atd. Gnad (10) dále uvádí, že zejména zásady od

Známého k neznámému a od jednoduchého ke složitému jsou důležité pro vznik a existenci
Metodických postupů při výuce lyžování a že pro dodržení metodických postupů učitelem
Je nutné tyto pedagogické zásady akceptovat.
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3.7.3.2 Základní didaktické postupy
Učitel během výuky uplatňuje různé didaktické postupy, při nichž jsou využívány různé
vyučovací metody. Většina autorů se v problematice didaktických postupů vzácně shoduje.
Autoři ve svých publikacích uvádějí tyto didaktické postupy:

1. Komplexní postup;
2. Analyticko - syntetický postup.

Základem

výuky

žáků

staršího

školního

věku je

komplexní

postup,

který je

charakterizován konečnou podobou pohybové dovednosti hned od počátku nácviku. Žáci
při tomto postupu vidí cíl svého snažení (což zvyšuje jejich motivaci) i výsledky práce,
cvik se učí v přirozeném rytmu. Tento postup lze uplatnit při nácviku jednoduchých
pohybových činností (např. nácvik vlnovky - zde je neefektivní rozkládat činnost na
jednotlivé celky). Důležitá je okamžitá korekce, aby nedošlo k upevnění nežádoucích
pohybových návyků. Tento postup je při výuce dětí staršího školního věku využíván
nejčastěji.

U starších dětí (adolescence) je vhodné, vzhledem k jejich schopnosti

rozčlenění

pohybového celku na dílčí úseky a jejich následné propojení, použít
analyticko - syntetický postup. Tento postup se využívá při nácviku složitější pohybové
činnosti (např. oblouk spřívratem vyšší lyží). Nevýhodou tohoto postupu je jeho
zdlouhavost a nerytmičnost provedení, což u mladších dětí může vést k demotivaci a ztrátě
zájmu. Tento postup používáme v lyžařské výuce dětí staršího školního věku (vzhledem k
úrovni jejich psychického vývoji) méně často.

3.7.3.3 Didaktické formy
Didaktické formy jsou dle Mužíka a Krejčího (21) ohraničené útvary uspořádání podmínek
učení. Vymezují, kde a za jakých podmínek se proces učení uskutečňuje, a zároveň
rozlišují tyto didaktické formy:

1) Organizační formy;
2) Sociálně interakční formy.
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Organizační formy výuky sjezdového lyžování můžeme dále rozdělit následujícím
způsobem:
a) Vícedenní lyžařský kurz;
b) Celodenní výuka;
c) Vyučovací jednotka;
d) Vyučovací hodina.

Vícedenní lyžařský kurz pro děti sedmých tříd je nejčastější formou výuky na 2.st. ZŠ.
Tento kurz je většinou sedmidenní, i když lze počet dnů volit dle potřeb základní školy,
která tento kurz pořádá.

Celodenní výuka je rozdělena na dopolední a odpolední vyučovací jednotku. Výjimkou
je pak celodenní výlet na běžkách. Při celodenní výuce sjezdového lyžování je vhodné
zařadit nové výukové obsahy do dopolední části, přičemž je důležité střídání náročnějších
fází s méně náročnými, dále opakovači úlohy a upevňování naučeného. V odpolední části
učitel zařazuje hry a soutěže.

Vyučovací jednotka je základní organizační jednotka při

lyžařské výuce. Každá

vyučovací jednotka má být pestrá, zajímavá, s častým střídáním činností. Má z hlediska
intenzity, odlišnosti a délky zatížení ve srovnání s běžnou vyučovací hodinou tělesné
výchovy zcela jiný charakter. Tradiční lyžařskou výukovou jednotku u dětí tvoří tři části:
úvodní, hlavní, závěrečná.

Vyučovací hodinu sjezdového lyžování využívá celá řada základních škol, které se
nacházejí v blízkosti lyžařského vleku. Výuka lyžování se tak uskutečňuje v rámci běžné
hodiny tělesné výchovy. Jelikož je mezi vyučovacími hodinami, kdy děti nelyžovaly,
značný časový odstup, mělo by se po rozježdění oživit již naučené a na ně pak navázat.
Také v rámci vyučovacích hodin na lyžích je vhodné zařadit volné lyžování, hry, případně
závody ve slalomu, skoku apod. (28).
Sociálně interakční formy výuky sjezdového lyžování:

a) Skupinová forma;
b) Individuální forma.
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Výuka sjezdového lyžování dětí se uskutečňuje většinou hromadně v družstvech.
Družstvo by nemělo mít více než patnáct členů. Optimální počet dětí v družstvu je deset a
méně. Velmi záleží na věku žáků a na úrovni již osvojených lyžařských dovedností. Čím
vyspělejší lyžaři, tím jich může být v družstvu více. Družstva jsou převážně koedukovaná a
bývají v nich děti s přibližně stejnou úrovní lyžařských dovedností.

Při výuce sjezdového lyžování dětí lze využít různých sociálně interakčních forem, které
lze vzájemně kombinovat. Příbramský s Vodičkovou (28) jako konkrétní příklady těchto
forem i s jejich didaktickými podmínkami zmiňují tyto:

-

samostatné jízdy, kdy učitel pracuje se skupinou:
o

Je třeba přesně stanovit místo zastavení;

o

Každému žákovi zvlášť před jízdou určit individuální úlohu;

o

Krátké zhodnocení jízdy.

- rozpůlení skupiny:
o

•

Jedna skupina jede na určené místo, učitel se věnuje jedné polovině žáků.

volné cvičení:
o

Předem je třeba přesně vymezit prostor pro nácvik;

o

Zdůraznit, aby žáci brali ohled na ostatní lyžaře;

o

Je třeba přesně stanovit úlohu a dobu cvičení;

o

Přesně dohodnout místo srazu.

- samostatné jízdy, kdy učitel není se skupinou:
o

Tuto formu j e vhodné začleňovat j en zřídka;

o

Učitel stojí na místě zastavení a opravuje žáky.

jízda za sebou:
o

Důležité je přesně vymezit rozestupy mezi dětmi;

o

Každé dítě se rozjede, až když má místo;

o

Druhé dítě se rozjede, až když první zahajuje další oblouk.
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- malé skupiny:
o

Homogenní dle úrovně osvojení lyžařských dovedností;

o

Heterogenní podle úrovně osvojení lyžařských dovedností;

o

Každá skupina má jiný úkol.

- individuální

výuka:

o

Je nejefektivnější formou;

o

Při lyžařských kurzech ve školách se málo uplatňuje z důvodů nedostatku učitelů;

o

Přínosem je efektivita a rychlý postup;

o

Přílišné opravování chyb může vyvolat u žáka stres a strnulost.

3.7.4 Zvláštnosti výuky lyžování dětí a mládeže
Názor lyžařských pedagogů, že děti je možné učit stejně jak dospělé, je již dávno
překonán. Ve srovnání s dospělými je problematika výuky dětí rozsáhlejší. Děti jsou při
lyžařské výuce daleko rozmanitější, mají své vlastní nápady, myšlenky a touhy a je tudíž
daleko těžší je usměrnit. Je tedy logické, že jsou pro ně vytvořeny samostatné výukové
postupy, které jim lépe vyhovují (31).
Důležité je výuku přizpůsobit věkovým zvláštnostem dítěte. Nácvik sjíždění a zatáčení
musí odpovídat motorickému vývoji dětského organismu a úrovni

zralosti nervové

soustavy. Jedná se totiž o nácvik velmi koordinačně náročných dovedností. Podle Gnada
(10) lze z ontogenetických zvláštností charakteristických pro určité věkové skupiny dětí
rozdělit výuku lyžování do čtyř etap:
•

3-5 let

období seznamování a navykání

•

6-10 let

výuka hrou

•

11-14 let

učení

•

14-16 let

zdokonalování

Zvýše uvedených etap rozdělených dle vývojových zvláštností a jim odpovídajících
didaktických východisek, se zaměříme na etapu učení, které odpovídá věk 11-14 let, tedy
y

ěk žáků druhého stupně základní školy.
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3.7.4.1 Motorické učení
Děti se při lyžování učí novým lyžařským dovednostem. Tento proces je součástí
motorického učení5. Pohybové (motorické) učení má několik fází:

1. Fáze generalizace;
2. Fáze diferenciace;
3. Fáze automatizace;
4. Fáze tvořivé koordinace.

Fáze generalizace

V této fázi se žák seznamuje s danou pohybovou dovedností. Jde o fázi počáteční neboli
tzv. motivační, ve které je především důležitá úroveň motivace žáka. Ta je totiž
předpokladem rychlého osvojení pohybové dovednosti.
Z metodického hlediska obsahuje tato fáze pro žáka tři důležité úkoly:

(

1. Přesné a jasné pochopení úkolu, cviku, lekce;
2. Výukový postup podle vhodného programu;
3. Aktivní přístup žáka.

1) Přesné a jasné pochopení úkolu, cviku, lekce znamená:
Správné zadání úkolu;
Správné popsání, vysvětlení a názorné předvedení.

2) Výukový postup podle vhodného programu znamená:
•

Určení postupného sledu výcviku, sledu jednotlivých prvků, jejich obměn a
procvičení;

-

Volbu a výběr terénu a úpravu sněhové pokrývky;

-

Vhodnou organizaci výcviku.

Rétorické učení - déletrvající změna v pohybovém chování, která j e získána jako výsledek praxe nebo
l e n o s t í a je měřitelná retencí (pamětním uchováním) (7).
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3) Aktivní přístup žáka je závislý:
-

Na míře a úrovni motivace k výcviku;

-

Na průběhu vlastního výcviku;

-

Na interpersonálních vztazích v družstvu;

-

Na vnějších podmínkách, ve kterých výcvik probíhá.

Ve výuce dětí je vhodné v této fázi uplatnit krátkou slovní instrukci a především ukázku
(demonstraci). Kvalitní ukázka je nezastupitelnou součástí

vyučovacího procesu. Její

význam však nesmí být přeceňován. To znamená, že ukázka musí být vždy spojena s
patřičným výkladem. Slovní instrukce musí být svojí formulací a obsahem přizpůsobena
stáří, mentální a lyžařské vyspělosti žáků. Informace pro různé provedení pohybu musí být
podávány v příslušném pořadí - žáky je třeba nejprve informovat o rozhodujících a
významných znacích. V této první fázi jsou pohyby často křečovité, doprovázené
provázené řadou nadbytečných pohybů.

V první fázi motorického učení se často setkáváme s poklesem aktivity žáka v důsledku
tzv. senzomotorické regrese. Tento stav se u žáka projevuje buď vlivem nadměrné únavy a
neboje způsobený přetíženým výcvikovým programem (26).

Fáze diferenciace
V této fázi probíhá procvičování pohybové dovednosti na základě opakování pohybových
úkonů. Důležitá je zpětnovazební informace nejčastěji od učitele. Průběh výcviku je tak
usměrňován především pomocí posilování (upevňování) pohybových dovedností při
sjezdovém lyžováni a pomocí kontroly (kontrola učitelem, spolužáky, sebekontrola) a
nápravy chyb. V této druhé fázi jsou pohyby lyžaře správné a efektivní. Jestliže se však
změní podmínky (např. rychlost jízdy, sklon svahu apod.), pohyb se stává opět nejistým a
nekoordinovaným, neboť pohybová dovednost není ještě upevněna. V této fázi dochází
k vytváření pohybových dovedností cvičením a procvičováním (vlastní činností žáka), tzn.
ke komplexním změnám ve struktuře pohybové činnosti.
Dochází postupně:
- K odstranění nesprávných reakcí;
- K pochopení a porozumění novým vztahům a významu pohybových struktur;
• K upřesňování pohybu a vzájemné koordinaci pohybů (v detailech i jejich jednotlivých
částí).
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Fáze automatizace
V této fázi dochází k dalšímu zdokonalování, upevňování a zobecnění pohybových
dovedností, čímž je dosaženo vysoce koordinovaného pohybu. Dochází zde ke kladnému
působení jedněch dovedností na osvojení jiných - transfer (např. jízda po jedné lyži při
klasickém

způsobu

běhu,

rovno váhová

schopnost

při

sjezdových

disciplínách).

Charakteristické je zvyšování výkonnosti na základě zdokonalování získaných dovedností.
Ve výcviku zdůrazňujeme přesnost, plynulost, koordinaci a rytmizaci pohybů.

Zdokonalením pohybové činnosti dospějeme:
K automatizaci úkolů;
K anticipaci pohybu vjemem;
Ke stabilizaci;
-

Ke koordinaci senzomotorických a vegetativních funkcí;

-

K plasticitě (přizpůsobení se proměnlivým podmínkám).

Žáci provádí pohybovou činnost automaticky za všech podmínek a v lyžařském výcviku
tak docházíme prakticky k vrcholnému stadiu.

Fáze tvořivé koordinace
V této fázi pohybového učení se projevuje jedna z koordinačních schopností - schopnost
přizpůsobení a přestavby. Rozvíjení této schopnosti je z důvodů bezpečnosti, ale také
z důvodů vytváření rozšiřujících dovedností ve sjezdovém lyžování velice důležité. Nároky
na přizpůsobení se podmínkám a na anticipaci chování ostatních uživatelů sjezdovky jsou
totiž v lyžování velmi vysoké.

Kromě již zmíněného transferu dochází v pohybovém učení k přenosu záporného účinku
z jednoho tělesného cvičení na druhé - interference (např. rotace trupu a ramen při
běžeckém lyžování, protirotační postavení u sjezdového lyžování).
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Příbramský a Vodičková (28) dále zmiňují, jak je při výuce lyžování důležité zaujmout
správné výchozí postavení - tzv. atitudu 6 , při které dochází k aktivaci nejhlubších
svalových skupin, které iniciují aktivitu ostatních svalových skupin.

3.7.4.2 Jednotlivé fáze vývoje lyžařských dovedností
Jednotlivé fáze vývoje lyžařských dovedností odpovídají fázím motorického učení. To je
vcelku pochopitelné, poněvadž umění lyžovat je výsledkem procesu motorického učení.
Podle Gnada (10) se z hlediska procesu motorického učení dají rozlišit čtyři úrovně
zvládání lyžařské techniky, které odpovídají:
-

Kategorii začátečníků - koresponduje s fází generalizace;
Kategorii středně pokročilých - koresponduje s fází diferenciace;

-

Kategorii vyspělých lyžařů - koresponduje s fází automatizace;
Kategorii závodníků - fáze tvořivé koordinace.

Toto rozdělení vysvětluje typické projevy a pohyby vjednotlivých úrovních a zároveň
pomáhá najít správné zásady a zákonitosti úspěšného působení učitelů. Tohoto rozdělení je
také využito při výuce sjezdového lyžování, které probíhá po družstvech dle úrovně
lyžařských dovedností žáků. V oblasti školního lyžování se s kategorií závodníků prakticky
neshledáme a s kategorií vyspělých spíše ojediněle. Proto jsou dále uvedeny stručné popisy
práce učitele pouze u prvních dvou kategorií.

•

ZAČÁTEČNÍCI - Práce je náročná zejména na trpělivost učitele.

•

POKROČILÝ - Učitel musí umět rozeznat chyby v jízdě žáků a musí je umět
odstranit (metodická vybavenost).

Rozeznáváme chyby: hlavní, vedlejší a nahodilé.
Hlavní chyby brání zvládnutí potřebných pohybů a zvládnutí techniky (např. chyby
v základních pohybových dovednostech). Rychlé odstraňování hlavních chyb napomáhá
rychlejšímu postupu k cíli.
Vedlejší chyby

nebrání

zvládnutí

pohybového

úkolu, ale ztěžují jeho

(neekonomičnost pohybu atd.).
Nahodilé chyby jsou např. náhodná ztráta rovnováhy atd.

^ t i t u d a se vyznačuje připraveností ke konkrétnímu pohybu (28).
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provedení

3.8 Metody využívané při výuce lyžování
Existují různé klasifikace metod, např. podle fází vyučovacího postupu (utváření,
upevňování,
charakteru

prověřování vědomostí), podle způsobu (slovní, názorná, praktická), podle
specifické

činnosti

(metody

uplatňované

v jednotlivých

vyučovacích

předmětech).

Vyučovací metodu chápeme ve výuce sjezdového lyžování jako způsob, kterým žákovi
předáváme určité znalosti nebo dovednosti, pomocí nichž nacvičují a zdokonalují
lyžařskou techniku (28). Při lyžařské výuce dětí a mládeže používáme především:

1) Metoda slovní instrukce:
2) Metoda zrakové instrukce:
3) Úkolová metoda;
4) Problémová metoda:
5) Soutěžní metoda;
6) Herní metoda.
Tyto metody na sebe navzájem ve výuce lyžování navazují, doplňují se nebo se překrývají.
Při volbě odpovídajících metod výuky bereme v úvahu věk žáka, jeho fyzické a mentální
předpoklady, organizaci výuky, podmínky prostředí apod. Pozornost si zaslouží jejich
použití především vzhledem k věku žáků. Zatímco metody slovní a zrakové instrukce
převažují při lyžařské výuce dospělých, při výcviku dětí a mládeže je vhodné uplatňovat ve
větší míře také metodu úkolovou, problémovou, herní a soutěžní.

Využití jednotlivých metod nás dále

bude zajímat s ohledem na žáky staršího

školního věku.

3.8.1 Metoda slovní instrukce
Tato metoda má velký význam obzvláště v počátečním stádiu nácviku

pohybové

dovednosti. Tomuto stadiu v pohybovém učení odpovídá fáze generalizace.

Ve výuce tato metoda znamená: výklad cviku, objasnění jeho pohybové struktury, pohybu
k jeho provedení, případně i opravy chyb, které se při provedení cviku vyskytnou. Výklad
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musí být dítěti podán srozumitelnou formou a měl by v něm vyvolal správnou pohybovou
představu. Obsahovat by měl nejdříve jednu, později dvě úplně nové informace. U dětí
staršího školního věku používáme základních pojmů lyžařského názvosloví, což znamená,
je s tímto názvoslovím co nejrychleji obeznámit. Pro snazší porozumění je možné použít
místo přesného názvosloví krátký popis úkolu (např. místo „Rozšiř stopu!" řekneme „Dej
lyže více od sebe!"). Gnad (10) uvádí, že u dětí mladšího školního věku je vhodné těsně
před výklad zařadit krátkou ukázku, na kterou se pak můžeme odvolávat.

Součástí metody slovní instrukce jsou okamžité informace (krátké hlasové vstupy učitele
do průběhu pohybu, které mohou pohyb aktuálně ovlivnit, např. „Nesedej si!" atd.) a
akustické signály (krátké zvolání, kterým učitel zdůrazňuje nebo zmírní rozhodující část
pohybu, určí rytmus nebo označuje začátek a konec prováděného pohybu, např. „Ááá teď"). K okamžité informaci patří i krátká pochvala (např. „Dobře."), žák si ještě
v průběhu pohybu uvědomí správné provedení. Součástí metody slovní instrukce je rozbor
jízdy.

Podle Tremla (32) má učitel při výuce vždy dodržet tyto zásady:

-

Začít povzbuzením, např.: „Jel jsi dobře, ale nepředkláněj tolik trup.", „Bouli jsi
přejel výborně, zkus ještě více pokrčit nohy v kolenou.";

-

Zásadně se na žáka nezlobit, vyhýbat se formulacím typu: „Takhle se to nikdy
nenaučíš.", „ To nejsi schopen to zajet pořádně?";

-

Všechny připomínky k prováděnému pohybu má ladit do polohy pozitivní
motivace, neříkat tedy: „Na bouli jedeš pořád s příliš napnutýma nohama", ale
doporučí: „Na bouli zkus ještě více pokrčit nohy v kolenou";

-

Chyby opravuje co nejdříve po špatném pokusu, dokud si dítě ještě chyby
pamatuje; opravuje vždy jen jednu chybu;

-

Nejdříve opravuje hlavní hrubé chyby, detaily rozebere až v další fázi nácviku;

-

U 11 -151etých dětí může provést společný rozbor chyb.

3.8.2 Metoda zrakové instrukce
Zraková instrukce je ukázka pohybu předváděná buď lyžařem, obrazem, filmem nebo
v

ideorekordérem(28). Zraková instrukce je významná především ve spojení s předcházející
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slovní instrukcí. Spojení těchto metod pak má velký význam v počátečním stádiu nácviku
pohybové dovednosti. U dětí je ukázka rozhodujícím zdrojem informace, kdy je
maximálně využita jejich schopnost napodobovat.

Podle Tremla (32) má mít učitel při použití této metody vždy na zřeteli následující
doporučení:
•

Účinnost zrakové instrukce zvyšujeme častým opakováním;

•

Raději provedeme v průběhu výuky několik ukázek než dlouhý výklad;

•

Zachováváme odpovídající časový a prostorový průběh předváděného cviku;

•

U větších dětí můžeme průběh ukázky doplňovat slovním výkladem;

•

V ukázce musí děti skutečně vidět: „širokou stopu", „pohyb nahoru - dolů",
„pokrčení nohou v kolenou", „odraz na hraně můstku" apod.,

•

Dítě musí při ukázce získat pocit, že předváděný prvek techniky také dokáže;

•

Ukázku může předvést i některé z dětí, osvědčuje se vybrat jako demonstrátora
průměrného lyžaře, ostatní děti se mohou s jeho schopnostmi dobře ztotožnit;

•

Mezi ukázkou a vlastním nácvikem nesmí být dlouhá pauza, již po dvou minutách
dítě neví, co ukázka obsahovala;

•

V průběhu výuky několikrát v družstvu měníme pořadí dětí, ve kterém jezdí po
ukázce, první mají daleko přesnější představu o pohybu než poslední;

•

Osvědčuje se v průběhu výuky zařadit opakovanou ukázku, kterou realizují děti:
„Monika ještě jednou ukáže, co právě děláme.",

•

Na jízdě dítěte připomínáme uzlové body nacvičovaného prvku. „Honza projel
celý slalom bez chyby, protože se stavěl (přenášel hmotnost) střídavě na jednu a
druhou lyži.", „Jirka výborně pokrčil na boulích nohy v kolenou." atd.

•

Nejezdit pojednom, ale ve dvojicích a troj cích.

3.8.3 Úkolová metoda
Úkolová metoda podporuje a posiluje tvořivost a samostatnost rozhodování dětí. Žákovi se
uloží určitý pohyb nebo jízda za takových podmínek, které jej přinutí zvládnout žádoucí
Pohybovou dovednost. Úkolovou metodu je možno využít i při zadání komplexního úkolu,
který obsahuje splnění několika dílčích pohybových úkolů.
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Příklady použití úkolové metody (v uvozovkách j e uveden pokyn učitele k žákovi):
-

Nácvik brzdivého pluhu - „Sjížděj od značky přímo a jakmile projedeš vyznačenou
branku, co nejrychleji se zastav, aniž bys zatočil."

-

Nácvik vertikálního pohybu při sjezdu - „Při sjezdu si opakovaně sáhni oběma
rukama na sníh a vyhoď jej vysoko do vzduchu.", „Při sjezdu vícekrát výrazně
skrč a napni nohy v kolenou.";

-

Nácvik přejezdu terénní nerovnosti, zatáčení na boulích - „Při přejezdu těchto
boulí se snaž ani jednou neskočit", „ Zatoč na této bouli.";
Možným pohybovým úkolem je jízda v brankách, při níž učitel odpovídajícím
způsobem postaví slalomové tyče a určí úhel a délku nájezdu. Každá jednotlivá
branka pak představuje pohybový úkol a každá jízda v brankách je sledem úkolů.

Nácvik úkolovou metodou je často výhodný především u mládeže a u začátečníků. Při
výcviku, který má upevnit základní pohybové dovednosti jako je např. skluz, udržování
rovnováhy a cit pro lyže, je úkolová metoda výcvikově efektivní a pro žáka přitažlivá. Pro
zpestření výcviku je však možno použít pohybového úkolu na kterémkoliv výcvikovém
stupni. Účinné použití úkolové metody vyžaduje určitou zkušenost.

Nevýhodou úkolové metody je, že žák nezná skutečný smysl prováděných cvičení ani
nejlepší způsob provedení. Samostatné řešení úkolu tak přináší nedokonalý způsob
provedení. Proto při zadávání úkolu učitel musí správně vystihnout pohybový základ cviku
a podle toho vhodně stanovit pohybový úkol.
3.8.4 Problémová metoda
Pohybový problém, před který žáka učitel postaví, znamená, že se žák musí rozhodnout o
způsobu řešení a samostatně provést širší pohybový úkol.
Příklady použití problémové metody (v uvozovkách je uveden pokyn učitele k žákovi):
-

„Sjeď tento úsek svahu" na rozdíl od pohybového úkolu: „Zatoč na této bouli".

Zde je uvedena volná jízda po trase, kterou učitel žákovi určí pouze přibližné a kvalitu této
jízdy sleduje a koriguje.
Problémová metoda se používá výhodně pro upevnění nacvičených dovedností, pro jejich
uplatnění v různých podmínkách a pro uvědomělou volbu cviků vzhledem k situaci.
S problémovou metodou se setkáváme při výcviku dětí a mládeže velmi často. Pohybovým
Problémem je v podstatě každá, cvičitelem přibližně usměrněná a sledovaná „volná jízda".
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3.8.5 Herní metoda
Také hry na lyžích je možno použít jako cennou výukovou metodu. Hlavním znakem
hry je její fantazijně, případně i dobrodružně emocionální charakter. Při hře může, ale také
nemusí, jít o prvenství. Většinou nejde o prvenství, ale o zajímavý prožitek. Hra se podobá
pohybovému úkolu v tom, že i zde je pozornost žáka odvedena od nácvikového záměru, že
žák si tento záměr neuvědomuje. Učitel při hře však často nesleduje pouze jeden, ale více
cvičebních záměrů.
Rozlišujeme přitom malé a velké hry. Treml (32) jednotlivé druhy her vymezuje takto:
Malé hry.
Hrají se na malém prostoru;
-

Zabírají krátký časový úsek;

-

Stačí menší počet dětí;

-

Nevyžadují zvláštní organizační a materiální přípravu;
Často jsou pouhou reakcí učitele na vzniklou situaci.

Velké hry.
-

Hrají se na větším prostoru;

-

Mohou být i hlavní náplní vyučovací lekce;

-

Vyžadují větší organizační přípravu.

V rámci výuky na sjezdových lyžích se využívají malé hry. Velké hry provádíme téměř
výhradně na lyžích běžeckého typu. Velice vhodné je při výuce příslušné lyžařské cviky
nebo pomocná cvičení zasadit do herního rámce.
Příklad:
-

Procvičení přenášení váhy z jedné lyže na druhou - např. hra „přecházení ulice:
Družstvo připraví na mírném svahu pás spádnicových souběžných stop. Tento pás
představuje ulici. Lyžaři „přecházejí ulici" tak, že vyjedou v levé krajní stopě a během
jízdy postupně přestoupí až do pravé krajní stopy.

-

Průprava pro jízdu na vleku - např. hra „klusáčka jízda": Lyžaři spojí dvě hole za sebe
tak, aby na jednom konci byl talíř a na druhém poutko. „Jezdec" je na lyžích a vloží si
talíře spojených holí do rozkroku. Poutkem spojených holí se prostrčí napříč do
poloviny třetí hůl. Tu uchopí dva hráči bez lyží - „koně" a táhnou jezdce jako při jízdě
na vleku.

•

Nácvik brzdivého pluhu - např. hra „přistání letadla": Na sněhu se vyznačí „přistávací
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plochu". Žáci jsou trysková letadla, která přistávají. Nalétávají a upažením a nasazením
brzdivého pluhu se snaží přistát s nejkratší brzdnou dráhou.
-

Nácvik oblouku z přívratu nižší lyží - hra „svoz raněného". Dvojice lyžařů si spojí
vždy dvě hole poutky. První lyžař drží pevně konce holí, druhý za ním zadní konce.
Hole představují kanadské saně s raněným. První lyžař jede oblouky z přívratu nižší
lyží a druhý jej imituje.

Více se touto tématikou zabývá např. Brtník a Neuman (2).
3.8.6 Soutěžní metoda
U starších dětí a mládeže (ll-151et) se setkáváme s výrazným zájmem o výkon, chtějí
srovnávat svůj výkon s výkony ostatních. Soutěž má u této věkové skupiny svoji důležitou
funkci a je silným podmětem pro zvýšení cvičební výkonnosti žáků. Metoda soutěže má
při výuce významné místo a dobrý učitel to dokáže patřičně využít. Požadavek „kdo bude
první" nebo „kdo to dokáže lépe" můžeme vhodně použít u většiny lyžařských cviků nebo
průpravných cvičení. Žáky nikdy k soutěži nenutíme, soutěž je musí povzbudit, nikoliv
odradit.
Příklady:
-

Nácvik odšlapování - „Kdo dojede s nejmenším počtem odrazů od jedné značky ke
druhé?"

-

„Kdo dokáže ze sjezdu přímo s co nejmenším počtem odšlapů přejít do zastavení?"

-

Zdokonalování jízdy krátkými napojovanými oblouky - Můžeme uspořádat soutěž
trojic. Tři lyžaři jedou vedle sebe a jde o to, která trojice dokáže projet stanovený úsek
krátkými napojovanými oblouky v jednotném rytmu.

Soutěžím se často vytýká, že při nich vítězí zpravidla pouze několik nej lepších a ostatní si
zvykají na výcvikově a výchovně nevýhodnou úlohu vždy poražených. Učitel tomu může
zabránit vhodnou volbou soutěží, volí takový obsah soutěží, aby každý z žáků měl možnost
občas zvítězit. To však není snadné a ne vždy a za všech okolností se to daří. Učitel má
pak ještě další možnost usměrnit výchovné působení soutěží tak, že zdůrazní i nadšení a
obětavost poraženého, výrazně pochválí slabší žáky a hodnotu vítězství redukuje na pouhý
výcvikový záměr (29).

Žák zvládne cvik rychleji, jestliže ví, proč co dělá a má představu, jak to má udělat nejlépe.
To zajišťují metody slovní a zrakové instrukce, které je tak nutno považovat za jádro
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vyučovací metodiky. Pro učení lyžařských dovedností u dětí je dále nepostradatelná
metoda opakování a komplex metod korektivních.
Metody pohybového úkolu, pohybového problému, hry se používají jako metody
doplňkové. Touha po výkonu a samostatném zvládnutí problému umožňuje u žáků (11151et) značnou efektivitu užití těchto metod. Jejich využití je na místě především při
přípravě vlastního nácviku lyžařských cviků, při odstraňování existujících pohybových
potíží, při rozšiřování potřebné pohybové zkušenosti nebo tehdy, kdy chceme upozornit na
možnosti použití jednotlivých cviků.
Mnoho autorů doporučuje používat různé pomůcky, které usnadňují nácvik techniky
sjíždění a zatáčení (např.: plastové tyče, malé kostky, míče apod.). Využívání pomůcek
však může být velice komplikované zejména s ohledem na specifické podmínky, ve
kterých se výuka sjezdového lyžování odehrává.

Vhodným použitím různých vyučovacích metod může lyžařský cvičitel učinit výuky
pestřejší, přitažlivější a účinnější.
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4 HYPOTÉZY
H1 Předpokládám, že většina učitelů na lyžařském výcvikovém zájezdu má kvalifikaci
instruktor školního lyžování.

H2 Předpokládám, že snowboarding je oproti sjezdovému lyžování na lyžařský výcvikový
zájezd zařazen v daleko menší míře.

H3 Předpokládám, že alespoň polovina učitelů vyučuje na LVZ carvingové oblouky.
H4 Předpokládám, že většina učitelů používá při výuce sjezdového lyžování metodiku
české školy lyžování.
H5 Předpokládám, že převážná většina učitelů pořádá na lyžařském výcvikovém zájezdu
slalomový nebo jiný sjezdový závod.
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5 METODY A POSTUP PRÁCE

Pro určení vhodného postupu a volbu optimálních metod je nutné vycházet z výše
definovaného cíle, problémů a hypotéz.

Rámcový přehled postupu a metod:
1. Vymezení výzkumu
2. Provedení průzkumu na školách {dotazník)
3. Vyhodnocení údajů získaných dotazníkovým šetřením (četnost, procentové
zastoupení)

5.1 Vymezení výzkumu
Výzkum bude zaměřen na postihnutí rozdílů v současné výuce sjezdového lyžování žáků
druhého stupně základních škol na lyžařském výcvikovém zájezdu. Lyžařský výcvikový
zájezd pořádaný základní školou musí splňovat příslušné zákony, předpisy, směrnice,
metodické pokyny atd. Tato ustanovení jsou pro všechny základní školy stejná, a proto by
se při jejich plnění neměli objevit výraznější rozdíly. Na tyto „rozdíly" tak nebude při
výzkumu brán zřetel. Výcvikové programy (obsah) lyžařských výcvikových zájezdů
jednotlivých základních škol také nebudou předmětem tohoto výzkumu, vycházejí totiž
z osnov pro základní školy a jsou tudíž v podstatě stejné.

Výzkum realizace těchto

programů na LVZ by vyžadovalo přímou účast na jednotlivých LVZ, což nebylo
předmětem této diplomové práce.
Při výzkumu k určení hlavních rozdílů ve výuce sjezdového lyžování budu zejména
vycházet z působení učitele na LVZ, přičemž úroveň přímého pedagogického působení
nelze pomocí dotazníku určit.
Ve výzkumu se soustředím na tyto okruhy rozdílů ve výuce sjezdového lyžování:

1. rozdíly související se zajištěním a obsahem samotného LVZ;
2. rozdíly související s učitelem;
3. rozdíly související se samotnou výukou sjezdového lyžování;
4. rozdíly v teoretické výuce sjezdového lyžování.
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5.2 Provedení průzkumu na školách
Příprava a plánování postupu
1. Určení kritérií pro výběr škol pro provedení průzkumu.
2. Určení metod průzkumu na školách.
3. Konkretizace otázek průzkumu a předběžná úvaha o způsobu jejich vyhodnocování.
4. Plán provedení sběru dat na jednotlivých vybraných školách.
5. Provedení průzkumu na školách.
6. Detailní stanovení metod vyhodnocení.
7. Komplexní vyhodnocení výsledků průzkumu na školách.
8. Podrobněji popíšu postupové kroky 1 ,,2.,3.,4. a 6.

1. Určení kritérií pro výběr škol zařazenývh do průzkumu.
Hlavním faktorem pro výběr škol byla snaha o zajištění objektivity průzkumu a současně
jeho použitelné vypovídací schopnosti. Druhým limitujícím faktorem byly omezené časové
možnosti s ohledem na množství základních škol.

2. Určení metod průzkumu na školách.
S ohledem na již dříve uvedené omezené časové možnosti a velké množství základních
škol jsem zvolil jako výzkumnou techniku anonymní nestandardizovaný vlastní dotazník .
Tento DOTAZNÍK byl určen učitelům vyučujícím sjezdové lyžování na LVZ.

3. Konkretizace otázek průzkumu
Otázky mají zmapovat jaké rozdíly jsou ve výuce sjezdového lyžování žáků druhého
stupně základních škol na lyžařském výcvikovém zájezdu. Vlastní obsahová orientace
otázek se opírá o výše zmíněné hypotézy.
V konkrétních níže navrhovaných otázkách rozpoznáme tři základní typy dat pro další
zpracování:
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•

Logické hodnoty

Typické pro odpovědi „ano / ne" a výčty těchto odpovědí (např. Vzděláváte se dále ve
výuce sjezdového lyžování?).
•

Definované (pevné) textové hodnoty

Možnost jednoduché nebo i násobné volby textové hodnoty z předdefinovaného seznamu
(např. názvy metodik výuky sjezdového lyžování, témata přednášek teoretické části výuky
sjezdového lyžování).
•

Volné textové hodnoty

Volná odpovědní pole pro libovolný text - typické pro subjektivní údaje.

Struktura DOTAZNÍKU pro průzkum na školách
•

Jméno školy (volná textová hodnota; objektivní)

jméno školy slouží jako jedinečný identifikátor pro jednotlivé průzkumy
•

Aprobace učitele TV (volná textová hodnota; objektivní)

doplňková informace
•

Kvalifikace pro výuku sjezdového lyžování (definovaná a volná textová hodnota;
objektivní)

slouží k objasnění hypotézy číslo 1
•

Získání kvalifikace (definovaná a volná textová hodnota; objektivní)

doplňková informace určená pro pozdější výzkum
•

Další vzdělávání (logická hodnota; objektivní)

doplňková informace určená pro pozdější výzkum
•

Typy výcviku na LVZ (logická hodnota; objektivní)

slouží k objasnění hypotézy číslo 2
•

Využití běžeckých lyží při nácviku všeobecné lyžařské průpravy (logická hodnota;
objektivní)

doplňková informace určená pro pozdější výzkum
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•

Možnost půjčení sjezdového vybaveni na ZŠ (logická hodnota; objektivní)

doplňková informace určená pro pozdější výzkum
•

Metodika výuky (definovaná, volná textová hodnota; objektivní)

slouží k objasnění hypotézy číslo 4
•

Carvingové lyže, oblouky (logická hodnota; objektivní)

tato otázka souvisí se zařazením carvingových oblouků do výuky
•

Učíte děti carvingové oblouky (logická hodnota, volná textová hodnota; objektivní)

slouží k objasnění hypotézy číslo 3
•

Závody ve sjezdovém lyžování (logická hodnota; objektivní)

slouží k objasnění hypotézy číslo 5
•

Metody teoretické části výuky (definované a volné textové hodnoty; objektivní)

slouží k určení dalších rozdílů ve výuce
•

Témata teoretické části (definované textové hodnoty; objektivní)

slouží k určení dalších rozdíů ve výuce sjezdového lyžováním
•

Možnosti k odhalení chyb (definované a volné textové hodnoty; objketivní)

slouží k určení dalších rozdílů ve výuce sjezdového lyžování

4. Plán provedení sběru dat na jednotlivých vybraných školách
Základní soubor tohoto výzkumu tvoří základní školy, které pořádají LVZ, na němž se
uskutečňuje výuka sjezdového lyžování žáků druhého stupně. Dotazník bude pomocí mailu
rozeslán do 8 % všech základních škol v České Republice (zdroj databáze MŠMT ČR).
Školy budou vybrány pomocí mechanického výběru

s ohledem na pokrytí celé České

Republiky. Pokud bude návratnost dotazníku přes 10 % - tedy alespoň 30 škol, budu tento
výběr považovat za dostatečně velký k dalšímu statistickému vyhodnocení.

6. Detailní stanovení metod vyhodnocení
•

Zjišťování kvalifikace učitelů sjezdového lyžování na ZŠ

Tuto metodu využijeme pro ověření hypotézy číslo 1
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Prvním krokem je prostá prezentace zjištěných hodnot. K jednotlivým kvalifikacím
přiřadím četnosti. Druhým krokem je procentuální výpočet zastoupení jednotlivých
kvalifikací. Bude-li procentuální vyjádření u kvalifikace instruktor školního lyžování tvořit
většinu (alespoň polovina všech respondentů), budu považovat hypotézu číslo 1 za
potvrzenou.

•

Vyhodnocení zařazení snowboardingu do výuky LVZ

Tuto metodu využijeme pro ověření hypotézy číslo 2
Prvním krokem je prostá prezentace zjištěných hodnot. K jednotlivým obsahům výuky
(sjezdové lyžování, snowboarding a běžecké lyžování) přiřadím četnosti. Druhým krokem
je procentuální výpočet zastoupení jednotlivých obsahů výuky. Bude-li procentuální
vyjádření zařazení snowboardingu do výuky oproti sjezdovému lyžování na LVZ tvořit
menšinu (méně jak polovina všech LVZ bude společně se sjezdovým lyžováním zařazovat
snowboarding), budu považovat hypotézu číslo 2 za potvrzenou.

•

Vyhodnocení učitelů z pohledu zařazení carvingových oblouků do výuky lyžování

Tuto metodu využijeme pro ověření hypotézy číslo 3
Pro lepší vyvozování příčin zařazování výuky carvnigového oblouku do výuky sjezdového
lyžování jsem prozkoumal všechny kombinace odpovědí na otázky č. 8, 9, 10
DOTAZNÍKU. Shrul jsem je do přehledné tabulky. Dalším krokem byl procentuální
výpočet. Bude-li procentuální vyjádření zařazení carvingových oblouků do výuky
sjezdovému lyžování na LVZ tvořit většinu (více jak polovina všech učitelů na LVZ bude
vyučovat carwingové oblouky), budu považovat hypotézu číslo 3 za potvrzenou.

•

Vyhodnocení učiteli užívaných metodik při výuce sjezdového lyžování

Tuto metodu využijeme pro ověření hypotézy číslo 4
Prvním krokem je prostá prezentace zjištěných hodnot. K jednotlivým metodikám přiřadím
Četnosti. Druhým krokem je procentuální výpočet zastoupení jednotlivých metodik. Budeli procentuální vyjádření u metodiky české školy lyžování tvořit většinu (alespoň polovina
všech respondentů), budu považovat hypotézu číslo 4 za potvrzenou.

•

Vyhodnocení pořádání sjezdových závodů

Tuto metodu využijeme pro ověření hypotézy číslo 5
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Prvním krokem je prostá prezentace zjištěných hodnot. K jednotlivým logickým hodnotám
přiřadím četnosti. Druhým krokem je procentuální výpočet zastoupení jednotlivých
logických hodnot. Bude-li procentuální vyjádření logické hodnoty ANO tvořit většinu
(alespoň polovina všech odpovědí respondentů), budu považovat hypotézu číslo 5 za
potvrzenou.

5.3 Vyhodnocení údajů získaných dotazníkovým šetřením

Dotazník byl pomocí mailu rozeslán do 8 % všech základních škol v České Republice
(zdroj databáze MŠMT ČR). Školy byly vybrány pomocí mechanického výběru s ohledem
na pokrytí celé České Republiky. Ze základního souboru byl získán vzorek 34 základních
škol, které pořádají LVZ, na němž se uskutečňuje výuka sjezdového lyžování žáků
druhého stupně. Návratnost dotazníku činila 11,3 %. Vzorek třicetičtyř základních škol
považuji za dostatečně velký k dalšímu statistickému vyhodnocení. Přibližné rozmístění
vzorku 34 základních škol je zobrazeno na obrázku slépé mapy České Republiky.

Souhrnné výsledky všech dotazníků vzorku 34 základních škol uvádím v Tabulce ě.2
Viz. PŘÍLOHY. Vyhodnocení údajů získaných dotazníkovým šetřením bylo provedeno
spočítáním četností a procentového zastoupení jednotlivých odpovědí.
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6 VÝSLEDKY

VÝZKUMU

6.1 Ověření platnosti hypotéz
Při ověřování budu postupovat podle číslování jednotlivých hypotéz. Jednotlivé grafy
budou číslovány podle pořadí, ve kterém budou využity a nikoliv podle pořadí otázek
v DOTAZNÍKU.
s

Vyhodnocení hypotézy H 1

K této hypotéze se vztahovala otázka č. 1 z DOTAZNÍKU. Při vyhodnocování odpovědí
otázky č. 1 byla brána v potaz vždy nejvyšší dosažená kvalifikace respondenta (nižší
kvalifikace nebyly do výsledků zahrnuty). Z grafu ě. 1 vyplývá, že většina učitelů na LVZ
má kvalifikaci Instruktor školního lyžování - z 34 respondentů, kteří vyučují sjezdové
lyžování na lyžařském výcvikovém zájezdu, jich 29 (85,3 %) má kvalifikaci Instruktor
školního lyžování, 4 (11,8 %) má kvalifikaci Cvičitel lyžování a pouhý 1 (2,9 %) má
kvalifikaci Mezinárodní

učitel lyžování. Překvapujícím zjištěním bylo, že žádný

z respondentů neuvedl kvalifikaci Učitel

lyžování a Diplomovaný učitel. Jiné druhy

kvalifikací také nebyly žádným respondentem uvedeny.
Graf č. 1
Jakou máte kvalifikaci pro výuku sjezdového lyžování?
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Nepředpokládám, že 2,9 % všech učitelů na LVZ bude mít kvalifikaci Mezinárodní učitel
lyžování. Domnívám se, že se jedná spíše o odlehlou hodnotu. Jak již bylo uvedeno, je

Instruktor školního lyžování nejčastější kvalifikací učitelů a proto mohu konstatovat, že
Hypotéza H1 se potvrdila.

Doplňující informace týkající se dalšího prohlubování vědomostí ve výuce sjezdového
lyžování poskytly odpovědi na otázku č. 3 z DOTAZNÍKU. Výsledkový graf této otázky
viz. přílohy (graf č. 8). Ze získaných údajů vyplynulo, že 67,6 % respondentů se dále
vzdělává ve výuce sjezdového lyžování. Zbylých 32,4 % dotázaných učitelů uvedlo, že se
již dále ve výuce sjezdového lyžování nevzdělává. Takto velké procentuální zastoupení je
překvapujícím zjištěním, zejména vzhledem k učitelské profesi a také k vývojovým
změnám, kterým sjezdové lyžování v posledním desetiletí prošlo.

s Vyhodnocení hypotézy H2
K této hypotéze se vztahovala otázka č. 4 z DOTAZNÍKU. Při vyhodnocování odpovědí
otázky č. 1 byl brán zřetel na provázanost jednotlivých obsahů LVZ. Z uvedených
odpovědí vyplynuly čtyři možnosti obsahu výuky LVZ:

1. sjezdové lyžování spolu s běžeckým výcvikem
2. samotné sjezdové lyžování
3. sjezdové lyžování spolu se snowboardovým výcvikem
4. sjezdové lyžování spolu se snowboardovým a běžeckým výcvikem

Všech 34 respondentů uvedlo, že na LVZ probíhá výuka sjezdového lyžování. Tento fakt
byl také hlavní podmínkou pro další zpracování výsledků. Z uvedených odpovědí dále
vyplynulo - viz. graf č. 2, že nejvíce zastoupená je na LVZ kombinace sjezdových a
běžeckých lyží (55,9 %), přibližně na čtvrtině kurzů se koná pouze samotná výuka
sjezdového lyžování (26,4 %), sjezdové lyžování se snowboardingem je obsahem 11,8 %
všech LVZ a nejméně zastoupená (5,9 %) je kombinace výuky všech tří sportů na LVZ
(sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování).
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Graf č. 2
Jaký výcvik probíhá na vašem LVZ?
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Z uvedeného grafu dále vyplývá, že snowboarding, ať v kombinaci pouze se sjezdovým
lyžováním nebo i s běžeckým výcvikem, je ve všech LVZ zastoupen 17,7 %.
Z porovnávání tohoto údaje se stoprocentním zastoupením výuky sjezdového lyžování na
LVZ vyplývá ,že
Hypotéza H2 se potvrdila.

s Vyhodnocení hypotézy H3
K této hypotéze se vztahovala otázka ě. 10 z DOTAZNÍKU. Nepřímo se této hypotézy
týkaly také otázky č. 8 a č. 9 z DOTAZÍKU, které se zabývaly hlubší analýzou důvodů
výuky carvingových oblouků.
Ze 34 respondentů odpovědělo pouze 6 (17,6 %), že učí žáky carvingové oblouky. Zbylých
28 (82,4 %) respondentů opovědělo že carvingové oblouky neučí viz. graf č. 3. Z těchto
výsledků tak jednoznačně vyplývá ,že
Hypotéza H3 se nepotvrdila.
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Graf č. 2
Učíte žáky carvingové oblouky?
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Nízké procento učitelů, kteří učí carvingové oblouky bylo velmi překvapující. Příčin
tohoto stavu pak může být hned několik. Pokud pomineme fakt, že žáci jsou nedostatečně
vybaveni carvingovými lyžemi, musíme se zaměřit na důvody související s učitelem.
K hlubší analýze těchto důvodů nám pomůže kromě otázky č. 10 zejména otázky č. 8 a
č. 9 z DOTAZNÍKU. Z těchto tří otázek byla vytvořena tabulka 1., jejímž úkolem byla
hlubší analýza důvodů výuky carvingových oblouků.

Tabulka 1.
Učitel
má lyže

umí oblouk

učí

Počet

Ano

Ano

ano

6

Ano

Ne

ne

10

Ano

Ano

ne

2

Ne

Ne

ne

16
34

Součet

Výsledky této tabulky jsem graficky vyjádřil v grafu č. 4
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Graf č. 2
Analýza důvodů výuky carvingových oblouků?
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Z tohoto grafu je zřejmé, že hlavní příčinou nevyučování carvingových oblouků je
nevvbavenost učitelů carvingovými lyžemi (47,1 %). Dalším neméně podstatným faktem
je nezvládání samotných carvingových oblouků učiteli (29,4 %). V neposlední řadě se zde
vyskytuje možnost, že učitel má carvingové lyže, umí carvingové oblouky, ale žáky tyto
oblouky neučí (5,9 %). O důvodech, které ho ktomu vedou můžeme však pouze
spekulovat.

•

Vyhodnocení hypotézy H4

K této hypotéze se vztahovala otázka č. 7 z DOTAZNÍKU. Z grafu č. 5 vyplývá, že 5
(14,7 %) respondentů neuvedlo žádnou odpověď, další 4 (11,8 %) respondenti uvedlo, že
při výuce sjezdového lyžování používají metodiku ČSL i metodiku APUL, 20 (58,8 %)
respondentů uvedlo, že učí pouze podle ČŠL a 5 (14,7 %) pouze podle APUL. Jinou
metodiku žádný z respondentů neuvedl. Z těchto výsledků tak vyplývá, že 64,7 % učitelů
na LVZ vyučuje sjezdové lyžování podle metodiky české školy lyžování a dále je patrné,
že metodiku Asociace profesionálních učitelů lyžování při výuce sjezdového lyžování
využívá pouze 20,6 %. Z těchto údajů je tedy patrné, že
Hypotéza H4 se potvrdila.
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Graf č. 2
Podle jaké metodiky vyučujete sjezdové lyžování?
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V Vyhodnocení hypotézy H 5
Ktéto hypotéze se vztahovala otázka č . l l

z DOTAZNÍKU. Z grafu č. 6 vyplývá, že

většina učitelů na LVZ pořádá slalomový nebo jiný závod ve sjezdovém lyžování - ze 34
respondentů jich 30 (88,2 %) pořádá slalomový nebo jiný závod, 4 (11,8 %) pak uvedlo, že
žádný závod nepořádají. Z těchto výsledků tak vyplývá, že
Hypotéza H5 se potvrdila.
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Graf č. 2
Pořádáte slalomový nebo jiný závod ve
sjezdovém lyžování?
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6.2 Vyhodnocení průzkumu na školách
Jak již bylo uvedeno, výzkum se soustředil na tyto okruhy rozdílů ve výuce sjezdového
lyžování žáků na druhém stupni:

1. rozdíly související se zajištěním a

obsahem samotného LVZ - otázky

DOTAZNÍKU č. 4 a 6;
2. rozdíly související s učitelem - otázky DOTAZNÍKU č. 1, 2, 3, 8 a 9;
3. rozdíly související se samotnou výukou sjezdového lyžování - otázky
DOTAZNÍKU č. 5, 7, 10, 11, 14;
4. rozdíly v teoretická výuce sjezdového lyžování-otázky DOTAZNÍKU č. 12, 13;

Výsledky průzkumu jsem interpretoval a podrobněji rozepsal do stanovených okruhů:

1. Zajištění a obsah samotného LVZ
K obsahu LVZ se vztahuje otázka č. 4 z DOTAZNÍKU, která již byla podrobně rozebrána
při vyhodnocení hypotézy H2. K zajištění LVZ se vztahuje otázka č. 6 z DOTAZNÍKU.
Z grafu č. 7 - viz. přílohy vyplývá, že pouze 17,6 % škol má možnost půjčit žákům
sjezdové vybavení z vlastního školního fondu. Zbylých 82,4 % škol tuto možnost nemá.
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2. Učitel
K dosažené kvalifikaci učitele se vztahuje otázka č. 1 z DOTAZNÍKU, která již byla
podrobně rozebrána při vyhodnocení hypotézy H l . V této hypotéze byla také podrobněji
zkoumána otázka dalšího prohlubování vědomostí ve výuce sjezdového lyžování (otázka
č. 3 z DOTAZNÍKU).

K způsobu získání kvalifikace se vztahuje otázka č. 2

z DOTAZNÍKU. Z grafu č. 8 - viz. přílohy vyplývá, že 64,7 % učitelů tuto kvalifikaci
získalo během studia na vysoké škole a 35,3 % učitelů získalo kvalifikaci na speciálním
kurzu.
Patří sem také sjezdová výzbroj učitele a jeho sjezdové dovednosti (s ohledem na carving)
- otázka č. 8 a 9 z DOTAZNÍKU, která již byla podrobně rozebrána při vyhodnocení
hypotézy H3.

3. Výuka sjezdového lyžování
K samotné výuce sjezdového lyžování se vztahují otázky č. 5, 7, 10, 11 a 14
z DOTAZNÍKU. Otázka č. 7 byla podrobně rozebrána při vyhodnocení hypotézy H4.
Otázka č. 10 byla podrobně rozebrána při vyhodnocení hypotézy H3. Otázka č. 11 byla
podrobně rozebrána při vyhodnocení hypotézy H5. K využití běžeckých lyží při nácviku
všeobecné lyžařské průpravy se vztahuje otázka č. 5 z DOTAZNÍKU. Z grafu č. 10 - viz.
přílohy vyplývá, že 85,7 % učitelů využívá běžecké lyže při nácviku všeobecné lyžařské
průpravy a 14,3 % učitelů běžecké lyže nevyužívá. Toto procentuální vyjádření se však
vztahuje pouze na 21 respondentů, kteří uvedli že součástí LVZ je běžecký výcvik.
Důvod proč z uvedených 21 respondentů 3 učitelé běžecké lyže při nácviku všeobecné
lyžařské průpravy nevyužívají není z výzkumu patrný. Toto zjištění je i přesto velice
zajímavé.
Způsobům jaké využívá učitel při výuce k odhalování chyb v technice sjíždění a zatáčení u
žáků se věnuje otázka č. 14 z DOTAZNÍKU. Z grafu č. 11 - viz. přílohy vyplývá, že
32,4 % učitelů využívá pouze vlastní názor. Většina (55,9 %) učitelů používá při výuce k
odhalování chyb v technice sjíždění a zatáčení u žáků spolu s vlastním názorem také názor
ostatních členů družstva. Nejméně (11,8 %) učitelů uvedlo, že používá kombinaci
vlastního názoru, názoru ostatních členů družstva a video techniky. Žádný z respondentů
neuvedl jiný způsob odhalování chyb u žáků v technice sjíždění a zatáčení.
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4. Teoretická výuka sjezdového lyžování
K metodám používaným v teoretické části výuky sjezdového lyžování se vztahuje otázka
č. 12 z DOTAZNÍKU. Z grafu č. 12 - viz. přílohy vyplývá, že všech 34 respondentů
používá v teoretické části výuky sjezdového lyžování přednášku. Samotnou přednášku
používá 85,3 % učitelů. V kombinaci s videem je to 11,8 % učitelů. Jeden respondent
(2,9 %) uvedl, že využívá vedle přednášky také obrazovou předlohu.
K tématům probíraným v teoretické části výuky sjezdového lyžování se vztahuje otázka
č. 13 z DOTAZNÍKU. Z grafu č. 13 - viz. přílohy vyplývá, že žádný z 34 (100%)
respondentů neopomíjí téma bezpečnosti a chování na sjezdových tratí. Žádné jiné z témat
již není v odpovědích stoprocentně zastoupeno. Jako nejméně probírané téma uvedlo 13
(38,2 %) respondentů mazání sjezdových lyží.
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7 DISKUSE

Výzkum, který jsem provedl v rámci této diplomové práce byl uskutečněn pomocí
dotazníku. Jsem si plně vědom možností i omezení této výzkumné metody. Ke zkvalitnění
výzkumu by jistě přispělo doplnění o metodu rozhovoru. Vzhledem k časové náročnosti
jsem však od tohoto úmyslu upustil. Při sestavování a řazení otázek dotazníku jsem
vycházel z výzkumného záměru. Vytvořený dotazník jsem pomocí mailu rozeslal do 8 %
všech základních škol v celé České Republice. Součástí výzkumu tak nebyl předvýzkum.
Domnívám se ale, že validita ani reliabilita daného výzkumného šetření nebyla nikterak
snížena. Ze základního souboru byl získán vzorek 34 základních škol, které pořádají LVZ,
na nichž se uskutečňuje výuka sjezdového lyžování žáků druhého stupně. Tento vzorek
jsem považoval za dostatečně velký k dalšímu statistickému vyhodnocení. V pozdějším
vyhodnocení se však u některých údajů ukázala jistá statistická omezení (např. uvedení
kvalifikace Mezinárodní učitel lyžování jedním respondentem a z toho plynoucí možnost
odlehlé hodnoty, kterou však nebylo možno statisticky ověřit.)
Samotný výzkum byl zaměřen na ověření formulovaných hypotéz a na zjištění rozdílů ve
výuce sjezdového lyžování žáků druhého stupně základních škol na LVZ. Pro lepší
rozlišení těchto rozdílů jsem vytvořil čtyři hlavní skupiny, do kterých bylo možno
jednotlivé odlišnosti zařadit.
První skupinu tvořily rozdíly, které souvisely se zajištěním a obsahem LVZ. Zpracováním
výzkumných údajů bylo zjištěno, že sjezdové lyžování je samostatnou náplní zhruba u
jedné čtvrtiny všech škol pořádajících LVZ. Mnohem častěji je výuka sjezdového lyžování
doplněna o běžeckou výuku nebo snowboardingový výcvik. Výuka lyžování je tak do jisté
míry snowboardingem „vytlačována". Do této skupiny patří dále rozdíl plynoucí z
možnosti školy půjčit žákům sjezdovou výzbroj. Více jak tři čtvrtiny škol však tuto
možnost postrádá, čemuž se vzhledem k finanční náročnosti nelze divit. V tomto ohledu
panují mezi školami značné rozdíly.
Druhá skupina rozdílů souvisela s osobou učitele - kvalifikace, dalším vzděláváním,
sjezdová výzbroj, lyžařské dovednosti. Přes čtyři pětiny učitelů mají kvalifikaci Instruktor
školního lyžování. Jen velmi málo učitelů má vyšší kvalifikaci. Většina (64,7%) učitelů
kvalifikaci získala během studia vysoké školy. Překvapivým zjištěním tohoto výzkumu byl
fakt, že 32,4 % učitelů uvedlo, že se ve výuce sjezdového lyžování dále nevzdělává. O
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důvodech proč tomu tak je, můžeme jen spekulovat. Otázka vybavenosti učitelů
carvingovými lyžemi a ovládání carvingových oblouků je důležitá z hlediska aplikace
současných vývojových trendů do výuky sjezdového lyžování. Zajímavým zjištěním pak
byla skutečnost, že téměř polovina učitelů nevlastní carvingové lyže. Tento fakt je poněkud
zarážející s ohledem na skutečnost, že již několik let výrobci jiné lyže než carvingové
neprodukují. S touto skutečností pak úzce souvisí fakt, že téměř tři čtvrtiny učitelů uvedly,
že carvingové oblouky nejezdí. V tomto ohledu mezi učiteli panují velké rozdíly, které se
pochopitelně odrážejí ve výuce sjezdového lyžování. Do budoucna můžeme pouze doufat,
že se tento nelichotivý stav změní.
Nejpodstatnějšími rozdíly jsou pak bezesporu ty, které souvisí se samotnou výukou
sjezdového lyžování. Jedná se především o využití běžeckých lyží při nácviku všeobecné
lyžařské

průpravy,

používanou

metodiku

výuky

sjezdového

lyžování,

vyučování

carvingových oblouků, pořádání slalomových nebo jiných závodů ve sjezdovém lyžování,
využití možností k odhalení chyb v technice sjíždění a zatáčení u žáků atd. Téměř tři
čtvrtiny učitelů využívá při výuce sjezdového lyžování samotnou metodiku české školy
lyžování (ČSL) nebo v kombinaci s metodikou Asociace profesionálních učitelů lyžování
(APUL). Není tedy nikterak překvapivým zjištěním, když většina učitelů využívá
běžeckých lyží při nácviku všeobecné lyžařské průpravy (ČŠL preferuje využití běžeckých
lyží při nácviku všeobecné lyžařské průpravy). S otázkou kvalitní výuky sjezdového
lyžování souvisí také používání nejrůznějších metod při odhalování chyb v technice
sjíždění a zatáčení žáků. Hlavní odlišností je zejména využití videotechniky. Důvody jejího
nízkého rozšíření nebyly výzkumem zjištěny. Jinak většina učitelů využívá vlastní názor
spolu s názorem ostatních členů družstva. Učitelé se tak snaží u žáků rozvinout schopnost
rozpoznávat chyby v technice sjíždění a zatáčení. Velice překvapivým zjištěním je pro mne
fakt, že pouze 6 učitelů ze 34 učí děti carvingové oblouky. Naopak pořádání sjezdových
nebo jiných závodů ve sjezdovém lyžování se ukázalo jako tradiční součást LVZ.
Poslední skupinu tvoří rozdíly v teoretické výuce sjezdového lyžování. Týká se to
používaných metod a probíraných témat. Pozitivním zjištěním byla skutečnost, že všichni
učitelé se zabývají bezpečností a chováním na sjezdové trati. Žádným překvapením také
nebylo zjištění, že nejpoužívanější vyučovací metodou v teoretické výuce sjezdového
lyžování je přednáška.
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8 ZÁVĚRY

Cílem této diplomové práce bylo postihnout rozdíly v současné výuce sjezdového lyžování
žáků druhého stupně základních škol na lyžařském výcvikovém zájezdu. Výzkum
explorativní metodou - dotazníkem byl zaměřen na ověření formulovaných hypotéz a na
zjištění rozdílů ve výuce sjezdového lyžování žáků druhého stupně základních škol na
LVZ.
Výsledky výzkumu umožnily ověřit formulované hypotézy. První hypotéza, která byla
formulována takto: „Předpokládám, že většina učitelů na lyžařském výcvikovém zájezdu
má kvalifikaci instruktor školního lyžování.", se potvrdila. Druhá hypotéza, která byla
formulována takto: „Předpokládám, že snowboarding je oproti sjezdovému lyžování na
lyžařský výcvikový zájezd zařazen v daleko menší míře.", se potvrdila. Třetí hypotéza,
která byla formulována takto: „Předpokládám, že alespoň polovina učitelů vyučuje na LVZ
carvingové oblouky.", se nepotvrdila. Čtvrtá hypotéza, která byla formulována takto:
„Předpokládám, že většina učitelů používá při výuce sjezdového lyžování metodiku české
školy

lyžování.",

se

potvrdila.

Pátá

hypotéza,

která

byla

formulovaná

takto:

„Předpokládám, že převážná většina učitelů pořádá na lyžařském výcvikovém zájezdu
slalomový nebo jiný sjezdový závod." se potvrdila.
Výzkumem byly zjištěny některé další rozdíly ve výuce sjezdového lyžování žáků na
druhém stupni základních škol. Jednotlivé rozdíly byly zařazeny do čtyř základních skupin.
Z výsledků výzkumu vyplynulo, že tyto rozdíly nejsou z hlediska celkové výuky
sjezdového lyžování žáků druhého stupně škol na LVZ nikterak markantní. Některé dílčí
odlišnosti jsou však ve výuce sjezdového lyžování žáků druhého stupně základních škol na
lyžařském výcvikovém zájezdu patrné. Tyto rozdíly pak souvisí především s osobou
lyžařského pedagoga. Nejpodstatnější rozdíl byl výzkumem zjištěn ve výuce carvingových
oblouků. Pouze 17,6 % učitelů učí žáky na LVZ carvingové oblouky. Jednou z hlavních
příčin tohoto stavuje fakt, že sami učitelé neovládají techniku carvingového lyžování.
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10 PŘÍLOHY
-

DOTAZNÍK - viz. příloha č. 1

-

Tabulka č. 2 : Souhrnné výsledky DOTAZNÍKU, viz příloha č. 2

-

Grafy k DOTAZNÍKU - viz. příloha č.3

-

Metodický pokyn MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků , viz.příloha č.4
Metodický pokyn MŠMT ČR k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových
zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání instruktorů
školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy, viz příloha č. 5

-

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT ČR, viz příloha č. 6
Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování vydané odborem sportu a
tělovýchovy MŠMT na základě jednání se zástupci VŠ, SL ČR, APUL a ČSLŠ, viz
příloha č.7
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PŘÍLOHA č. 1

-1 -

r

DOTAZNÍK - Pro učitele vyučující sjezdové lyžování žáky druhého stupně na
lyžařském výcvikovém zájezdu.
INSTRUKCE :
1) Na položenou otázku odpovězte vybráním jedné nebo více odpovědí.
2) V případě nesouhlasu ani s jednou z nabízených možností, napište prosím odpověď svými
slovy.
Adresa školy:
Aprobace:
1) Jakou máte kvalifikaci pro výuku sjezdového lyžování?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instruktor školního lyžování
Cvičitel lyžování
Učitel lyžování
Diplomovaný učitel
Mezinárodní učitel lyžování
Jinou

2) Kde jste tuto kvalifikaci získali?
a) Během studia vysoké školy
b) Speciální kurzy
c) Jinde
3) Vzděláváte se dále ve výuce sjezdového lyžování?
a) Ano
b) Ne
4) Zaškrtněte, jaký výcvik probíhá na vašem LVZ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sjezdové lyžování - Ano
Sj ezdové lyžování - Ne
Snowboarding - Ano
Snowboarding - Ne
Běžecké lyžování - Ano
Běžecké lyžování - Ne

5) Využíváte běžecké lyže při nácviku všeobecné lyžařské průpravy?
a) Ano
b) Ne

6) Mají děti možnost půjčit si sjezdové vybavení na vaší škole?
a) Ano
b) Ne

PŘÍLOHA č. 1

-1-

7) Podle jaké metodiky (školy, příručky, učebnice) sjezdového lyžování učíte žáky?
a) Česká škola lyžování
b) Metodika Asociace profesionálních učitelů lyžování
c) Jiná metodika (napište její název)

8)

Máte carvingové lyže?
a) Ano
b) Ne

9)

Jezdíte carvingové oblouky?
a) Ano
b) Ne

10) Učíte žáky carvingové oblouky?
a) Ano
b) Ne

11) Pořádáte slalomový nebo jiný závod ve sjezdovém lyžování?
a) Ano
b) Ne
12) Jaké metody
a)
b)
c)
d)
e)

používáte v teoretické části výuky?
Žádné
Přednáška
Video projekce
Obrazová předloha
Jiné

13) Jaké témata probíráte v teoretické části výuky sjezdového lyžování?
a) Sjezdová výstroj a výzbroj
b) Mazání sjezdových lyží
c) Technika sjíždění a zatáčení na lyžích
d) Historie sjezdového lyžování
e) Alpské disciplíny a jejich pravidla
f) Bezpečnost a chování na sjezdových tratí
14) Jakých možností využíváte k odhalení chyb u žáků?
a) Video
b) Vlastní názor
c) Názor ostatních členů družstva
d) Jiné

PŘÍLOHA č.
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Tabulka č. 2

SOUHRNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKU

1
1a
1b

2

3

4

1
1

1

- 1-
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Graf č. 7
Mají žáci možnost půjčit si sjezdové
vybavení na vaší škole?
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Graf č. 8
Vzděláváte se dále ve výuce sjezdového
lyžování?
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Grafč. 9
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Grafč. 11
Jakých možností využíváte k odhalení chyb u žáků?
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Graf č. 12
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Graf č. 13

Jaké metody používáte v teoretické části výuky?
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PŘÍLOHAč.6-2Metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků
Ministerstvo školstvi, mládeže a tělovýchovy ČR,
č.j. 24 799/93-50

Pro zajištěni jednotného postupu při organizaci lyžařského
výcviku žáků základních a středních škol a v souladu s §9 odst.
4 Vyhlášky MŠMT ČR č. 291/1991 Sb., o základní škole ve zněni
pozdějších změn a doplňků, a podle § 19 Vyhlášky MŠMT ČR c.
354/1991 Sb., o středních školách ve zněni pozdějších změn a
doplňků a dalších předpisů upravujících tuto problematiku,
vydává Ministerstvo školstvi, mládeže a tělovýchovy České
republiky tento metodický pokyn.
Článek 1: Účel lyžařského výcviku
Součásti vyučováni tělesné výchovy na školách poskytujících
základní a střední vzděláni je lyžařský výcvik. Provádí se
podle platných učebních osnov a současně s cili vzdělávacími a
výchovnými plni i významné funkce zdravotní a zotavné.
Článek 2: Lyžařský zájezd
1) Lyžařský výcvik se podle možnosti koná v mistě školy,
případné v blízkém okoli. Školy v podhorských oblastech, u
nichž jsou příznivé podmínky pro lyžařský výcvik v
bezprostřední blízkosti, plni požadavky osnov zpravidla v
hodinách tělesné výchovy, které lze pro tento účel spojovat.
Ředitel školy může rozhodnout o organizováni soustředěného
sedmidenniho výcviku, případně i s denním dojížděním.
2)
Školy, které vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám
nebo nevhodnosti terénu nemaji možnost organizovat výcvik v
mistě, pořádají pro žáky stanovených ročníků Skol lyžařské'
výcvikové' zájezdy (dále jen "zájezdy"). Zájezdy pro žáky škol
z oblasti postižených škodlivými emisemi se maji konat také v
rámci škol v přírodě.
3)
Zájezdu se zúčastňuji zpravidla žáci 7. ročníku základní
školy a L, event. 2. ročníku střední školy.
V těch středních
školách, kde jsou i žáci mladší (např. víceletá gymnázia), se
tedy pořádají zájezdy dva. Žáci se zúčastňuji zájezdu se
souhlasem zákonného zástupce.
4)
Ředitelé škol mohou rozhodnout o přesunuti zájezdu do
vyššího ročníku, případně o pořádáni zájezdů i v dalších
ročnicích školy. Takové zájezdy se doporučuji zejména pro školy
v oblastech silně zasažených emisemi. Pokud se však pořádá
zájezd v dalších ročnicích a nejde o přesunuti zájezdu ze 7.
ročníku základní školy nebo 1. ročníku střední školy do ročníku
vyššího, nelze žákům poskytnout příspěvek podle článku 5 odst.
1.
5)
Objekty pro zájezd musi z hlediska zdravotního vyhovovat
obecně závazným právním předpisům a směrnicím."
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6) Lyžařský zájezd je zpravidla sedmidenní, v rozsahu 42 hodin.
V jednotlivých případech (např. větši vzdálenost mista konáni
výcviku) může ředitel školy prodloužit celkové trváni zájezdu o
dobu nezbytnou k cestě na hory a zpět.
Článek 3: Personální zajištěni lyžařského výcviku
1)
Za personální zajištěni výcviku kvalifikovanými pracovníky
zodpovídá ředitel školy, který také urči vedoucího zájezdu,
zpravidla zkušeného učitele tělesné výchovy.
2)
Lyžařský výcvik vedou instruktoři školního lyžováni z řad
učitelů a výchovných pracovníků, v případě potřeby externi
pracovnici přijati na základě dohod o pracich konaných mimo
pracovní poměr (§ 232 a následujíc! Zákoníku práce).
Kvalifikační podmínky pro výkon funkce instruktora školního
lyžováni stanovuje zvláštní předpis.
3)
Vedoucí zájezdu odpovídá za řádnou organizační přípravu
zájezdu, personální zajištěni,
vhodný objekt, dopravu,
kontrolu lyžařského vybaveni žáků apod. Zpracovává program
zájezdu včetně jeho kulturně výchovné části, odborných
přednášek, plánu výcviku, diferencovaného podle výkonnosti
žáků. Program zájezdu schvaluje ředitel školy. Při vlastni
realizaci zájezdu řidi vedoucí zájezdu práci lyžařských
instruktorů, dbá na dodržováni stanoveného programu praktické
i teoretické části výcviku a odpovídá za hospodařeni při
zájezdu. Nepřesáhne-li počet účastníků zájezdu 60 žáků, vedouci
zájezdu vede výcvik jednoho družstva.
4) Lyžařský instruktor odpovídá za splněni výchovného a
výcvikového programu svěřeného družstva, za zdrávi a bezpečnost
jeho členů. Podle pokynů vedoucího zájezdu vykonává pedagogický
dozor a pomáhá při zajišťováni teoretického a kulturně
výchovného programu. Družstvo má nejvíce 15 žáků.
Družstva jsou vytvářena podle lyžařské vyspělosti žáků.
5) Péči o zdrávi účastníků je povinen zajistit vedouci zájezdu
nebo lyžařský instruktor, který má pro tuto práci potřebné
předpoklady a znalosti. Učastni-li se zájezdu vice než 30 žáků,
musi být ustanoven zdravotník (lékař, posluchač IV. a vyššího
ročníku lékařské fakulty, vhodný pracovník ČČK, event. jiný
zdravotník). Péči o zdrávi je možno zajistit po dohodě i
prostřednictvím zdravotníka jiného zájezdu v mistě nebo v
mistnim zdravotnickém zařízeni.
6) V zájmu zvýšeni péče o zdrávi účastníků zájezdu doprovázej!
i zájezd třidy (skupiny Žáků) s nižším počtem než 30 žáků tři
dospělé osoby, z nichž jedna má zdravotnickou kvalifikaci.

PŘÍLOHAč.6-2Článek 4: Bezpečnost a ochrana zdrávi
1)
Rodiče (zákonní zástupci) žáka předlož! před odjezdem
prohlášeni o tom, že je žák zdravý, nebylo mu nařízeno
karanténní opatřeni a ani jim neni nic známo o jeho eventuálním
styku s nakažlivou chorobou. Doporučuje se, aby pro připad
ošetřováni ve zdravotnickém zařízeni měl každý žák k dispozici
svůj průkaz zdravotní pojišťovny a znal své rodné čislo.
2)
Vedouc! zájezdu přiměřenou dobu před odjezdem doporučí
rodičům, aby nechali odborně seřidit bezpečnostni vázáni na
lyžích svého ditěte. Před zahájením výcviku zajisti vedouci
zájezdu řádné poučeni žáků o možnostech vzniku úrazu. Úrazová
prevence je součásti teoretické výuky na zájezdu (prvni pomoc,
nebezpečí na horách). Vedouci zájezdu registruje případné
školní úrazy.
3)
Lyžařský instruktor je povinen při výcviku dbát na úroveň
vyspělosti, výkonnost a zdravotní stav žáků. Při rozřazeni do
družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedeni
výkonu, který by byl nad jejich sily, ale zařadí se přimo do
družstva, které zaháji základní výcvik.
4)
Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný a
metodicky vedený výcvik po řádném poučeni o všech pravidlech a
bezpečnostních předpisech jizdy na vlecích a lanovkách. Během
pobytu na horách jsou všichni účastnici zájezdu povinni
dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražná znamení
na nebezpečných místech. Po celou dobu zájezdu jsou všichni
instruktoři povinni vyžadovat dodržováni kázně, denního řádu a
životosprávy, nedovolit žákům přeceňovat své sily nebo
prokazovat nemístnou odvahu. Výcvik se provádí v terénu, který
odpovídá lyžařské vyspělosti družstva. Za krajně nepříznivých
povětrnostních podmínek (hustá mlha, sněhová bouře) se výcvik
omezuje nebo nekoná.
5)
Při turistice na lyžích jedou žáci ve skupině v
pravidelných odstupech, které se při zhoršené viditelnosti
zkracuji až na dotek. Skupina se řidi pokyny vedoucího, který
jde v čele. Jako závěr je určen zkušený lyžař. Provádí se časté
překontrolováni počtu účastníků v průběhu akce i při jejim
zakončeni.
6) Zpravidla třeti den lyžařského zájezdu se doporučuje z
hlediska zdravotního zařadit odpočinkový půldenní program bez
lyžařského výcviku.
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Článek 5: Pracovně právni a ekonomické zajištěni
1)
Školský úřad nebo ředitel školy s právni subjektivitou
mohou přispět na výdaje žáků spojené se zájezdem, tj.
ubytováni, stravováni, jizdné a jiné výdaje připadajíc!
výhradně na žáky částkou 150,- Ke, pokud jsou finančně1
zajištěny prioritni úkoly vyplývajíc! z působnosti ředitele
školy nebo školského úřadu.
2)
Škola je při sjednáváni s organizaci zájezdu povinna
zabezpečit, aby výdaje na stravováni a ubytováni byly zúčtovány
odděleně za žáky a doprovázejíc! osoby, nebo aby na společných
fakturách byly výdaje za žáky a doprovázejíc! osoby rozděleny.
Doprovázejícím pracovníkům náleží cestovní náklady podle zákona
č. 119/1992 Sb.
3)
Po dobu zájezdu přisluši učitelům a ostatním pedagogickým
pracovníkům plat, jako když vyučuji nebo konaji jinou práci ve
škole.
4)
S případnými externími instruktory uzavírá vedouc!
organizace dohodu o pracich konaných mimo pracovni poměr
(dohodu o provedeni práce §§ 236 a 237 Zákoniku práce).
5)
Za hodinu práce v sobotu a v neděli přisluši pracovníkům
příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. Jedná-li
se zároveň o práci přesčas, přisluši pracovníkům kromě
uvedeného příplatku za hodinu práce přesčas dosažený plat
zvýšený o 25 % průměrného hodinového výdělku ajde-li o dny
nepřetržitého odpočinku v týdnu, o 50 % průměrného hodinového
výdělku, pokud se se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnuti
náhradního volna misto zvýšeni platu.
6)
V souladu s ustanovením § 97 odst. 2 Zákoniku práce nesmi
práce přes čas činil u pracovníka vice než 8 hodin v
jednotlivých týdnech.
7)
Ostatni práce výchovného charakteru zabezpečuje
vychovatel. Tyto činnosti lze případně zajistit uzavřením
dohod o pracich konaných mimo pracovni poměr podle § 237
Zákoniku práce s pracovníky, kteři jsou v pracovním poměru k
organizaci, a odměňovat je podle vyhlášky Ministerstva práce
sociálních věci ČR č. 425/1991 Sb., o odměňováni práci konaných
mimo pracovni poměr.
8)
Na dobu nočniho odpočinku,
tj. zpravidla od 22 do 6
hod.,
lze dohodnout s pracovníkem pracovni pohotovost podle §
95 Zákoniku práce. V souladu s § 19 zákona č. 114/1992 Sb.,
oplatu a odměně za pracovni pohotovost v rozpočtových a
některých dalších organizacích a orgánech poskytne
zaměstnavatel pracovníkům za hodinu této pohotovosti odměnu ve
výši 50 % průměrného hodinového výdělku a jde-li o den
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pracovniho klidu (neděle), ve výši 100 % průměrného hodinového
výdělku pokud se zaměstnavatel s pracovníkem nedohodli na
poskytnuti náhradního volna. Za výkon práce v době pracovní
pohotovosti přisluši pracovníkovi plat a odměna za pracovní
pohotovost mu nepřísluší.
9)
Náhrada za opotřebováni vlastni výzbroje a výstroje,
používané' instruktorem při lyžařském výcviku se hradi z
rozpočtové položky 5701 příslušné organizace a čini u vedoucího
zájezdu a instruktora 15,- Kč, u zdravotníka 12,- Kč denně.
10) Učitelům, instruktorům a zdravotníkům se může poskytovat
příspěvek za používáni lanovek a vleků v rámci lyžařského
výcviku. Příspěvek se propláči podle skutečných výdajů a
doporučuje se ve výši cca 200, - Kč.
Článek 6: Všeobecná ustanoveni
1)
Lyžařskou výzbroj a výstroj si pořizuji Žáci sami. Školy
mohou vytvářet podle možnosti (např. z mimorozpočtových
prostředků) základní fond lyžařské výzbroje a zapůjčovat toto
vybaveni žákům, instruktorům a výchovným pracovníkům. Žákům
může být též zapůjčována lyžařská výzbroj, kterou školské úřady
soustředí v domech děti a mládeže nebo školách a školských
zařízeních.
2)
Dozor nad zájezdy vykonává Česká školní inspekce. Jsou-li
v některé oblasti zájezdy Z různých okresů, mohou se školní
inspektoři dohodnout a kontrolovat i zájezdy z jiných okresů.
3) Na zájezdy mohou přispět právnické nebo fyzické' osoby
formou daru nebo poskytnutím některých služeb bezplatně nebo za
režijní cenu (doprava apod.).
Článek 7: Závěrečná ustanoveni
Pokyn nabývá účinnosti 1. ledna 1994.
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Metodický pokyn k personálnímu zabezpečeni lyžařských
výcvikových zájezdů pořádaných základními a středními školami
a ke vzděláváni instruktorů školního lyžováni pro lyžařské
výcvikové zájezdy
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky,
č.j. 25 861/93-50
Pro
zajištěni
jednotného
postupu
při
personálním
zabezpečováni
lyžařských
výcvikových
zájezdů
pořádaných
základními školami a středními školami a při vzděláváni
instruktorů školního lyžováni pro lyžařské výcvikové zájezdy
a v souladu s § 9 vyhláškou MŠMT ČR S, 291/1991 Sb., o
základní škole ve zněni pozdějších změn a doplňků a § 19
vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách ve
zněni
pozdějších
změn
a
doplňků
a
dalších
předpisů
upravujících tuto problematiku vydává Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy České republiky tento metodický pokyn.
Článek 1: Cile a funkce lyžařských výcvikových zájezdů
Lyžařské výcvikové
zájezdy
jsou součásti osnov
tělesné
výchovy na základních a středních školách a současné s cili
vzdělávacími
a
výcvikovými
plni
i
funkci
sociální
a
zdravotní. Nezbytnou podmínkou organizace těchto "zájezdů" je
personální zabezpečeni instruktory školního lyžováni, kteři
zodpovídají
za
zdrávi,
bezpečnost,
výchovu
a
kvalitu
vyučovacího procesu u svěřených žáků.
Článek 2: Podmínky pro výkon funkce instruktora školního
lyžováni
věková hranice 18 let
- zdravotní stav umožňujíc! výkon činnosti v mimořádných
klimatických podminkách
- ukončeni studia, nebo jiné formy dalšího vzděláváni,
ve
kterém po úspěšném
absolvováni
ziská
nebo
prodlouží
osvědčeni instruktora školního lyžováni
Článek 3: Kvalifikace instruktora školního lyžováni pro
lyžařské výcvikové zájezdy
Kvalifikaci instruktora školního lyžováni získává:
- absolvent
základního
kurzu
v
trváni
jednoho
týdne
organizovaného v resortu školství a zakončeného zkouškou
- absolvent vysokoškolského oborového studia tělesné výchovy
- absolvent středoškolského studia se schváleným učebnim
plánem pro výuku lyžařského instruktora
- student oborového studia tělesné výchovy po úspěšném
absolvováni předmětu lyžováni
- absolvent
lyžařského
kurzu
u
jiného
subjektu
akreditovaného
u MŠMT ČR s osvědčením cvičitel nebo
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učitel lyžování
Článek 4: Zařízení akreditovaná pro výuku a získání osvědčení
instruktora školního lyžováni
A.
Ze zákona:
- Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha
Fakulta tělesné kultury Olomouc
Ústav tělesné kultury Brno
- Katedry tělesné výchovy pedagogických fakult oborového
studia TV
- Centra dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků
- Střední školy s učebním plánem pro přípravu lyžařského
instruktora schváleným ministerstvem
B.
S akreditaci MŠMT ČR:
- Zařízeni se schválenou akreditaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Článek 5: Podmínky pro uděleni akreditace odborem tělovýchovy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- zasláni žádosti na akreditační komisi odboru tělovýchovy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- rozsah a obsah kurzu (učební plán, osnovy)
- zkouškové požadavky v předepsaném rozsahu
- kádrové
zabezpečeni
včetně
kopii
odpovídajících
kvalifikaci cvičitelů a jméno odborného garanta - lektora
školního lyžováni
- povinnost oznámeni terminu kurzu a zkoušek Centra pro
.další
vzděláváni
pedagogických
pracovníků,
v
daném
regionu
- povinnost vést evidenci o účastnicích a výsledcích zkoušek
prostřednictvím "centra".
Článek 6: Kvalifikační předpoklady pro získáni osvědčení
lektor školního lyžováni
- kvalifikaci lektora školního lyžováni získávají absolventi
základního vzděláváni pro tuto činnost v institucích, viz
článek 3 s povinností absolvovat doškolovací kurz.
Článek 7: Závěrečná ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

PŘÍLOHA č.6 -2Metodický pokyn k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdrávi
děti, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Č. j . : 37 014/2005-25
Tento metodický pokyn je závazný pro školy zřizované MŠMT,
pro školy jiných zřizovatelů má pouze inspirativní
charakter.
ČI. 15
Lyžařský výcvik
(1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteři
odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si
ověři ředitel školy. Práci instruktorů řidi vedoucí kurzu
určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku.
Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorni na
nutnost seřízeni bezpečnostního vázáni lyži. Žáci prokáži
seřízeni bezpečnostního vázáni lyži potvrzením servisu, popř.
čestným prohlášením zákonných zástupců nebo svým v případě
zletilých žáků.
(2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho
vedoucí. Zajišťuje vhodný objekt, dopravu, poučeni žáků o
předpisech a pokynech k zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdrávi žáků. Při realizaci kurzu řidi činnost jednotlivých
pracovníků, dbá na dodržováni stanoveného programu praktické
i teoretické části kurzu.
(3) Doporučuje se, aby zákonni zástupci nezletilého žáka a
zletilí žáci předložili před odjezdem prohlášeni o tom, že je
žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský výcvik.
(4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou
smlouvu s pojišťovnou.
(Jednorázové úrazové připojištěni
žáků, pojištěni z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu
povoláni.)
(5) Účastnici kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny
vedouc! k zajištěni bezpečnosti a ochraně zdrávi, včetně
pravidel bezpečného^pohybu na sjezdových a běžeckých tratích.
U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnoceni rizik
doporučuje používáni lyžařských ochranných přileb.
(6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a
zdravotního stavu. Při rozřazeni do družstev se nevyžaduje od
úplných začátečníků předvedeni výkonu, který by byl nad
jejich sily, ale zařadí se přimo do družstva.
Tato hlediska
jsou dodržována^ i v průběhu výcviku, při výběru mista
výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených
podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a
podobně. Družstvo má nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním
postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postiženi
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žáků a dalším okolnostem
vyhláška č. 48/2005 Sb.).

-2(§

11

vyhlášky

č.

73/2005

Sb.,

(7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedouci kurzu
nebo
instruktor,
který
má
pro
tuto
práci
potřebné
předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastni-li se
kurzu vice než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit
zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis
(§ 11
zákona č. 258/2000 Sb.).
(8) Zpravidla třeti den lyžařského kurzu se doporučuje z
hlediska zdravotního zařadit odpočinkový půlden (§ 8 odst. 2
vyhlášky č. 106/2001 Sb.) s
aktivním programem a bez
lyžařského nebo snowboardového výcviku.
(9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik
po řádném poučeni o všech pravidlech a bezpečnostních
předpisech o jizdě na vlecích a lanovkách. Během pobytu na
horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat
výstražné značky. Za nepříznivých podmínek
(hustá mlha,
sněhová bouře, teplota pod minus 12 °C apod.) se výcvik a
horské výlety omezuji, popřípadě nekonají.
(10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské
vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru
terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem.
(11) Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných
odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracuji až na
dotek. Skupina se řidí pokyny vedoucího přesunu
(určuje
vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený
lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolováni
počtu účastníků. Totéž se provádí při jejim zakončeni. O
trase a časovém plánu výletu musi být informován vedouci
kurzu a odpovědný zástupce ubytovacího zařízeni.
(12) Uvedené zásady se dodržuji přiměřeně i při lyžařském
výcviku konaném v hodinách tělesné výchovy v mistě nebo
blízkosti školy.
(13) Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik
na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována pravidla k
zajištěni
bezpečnosti
a
ochrany
zdrávi
při
jizdě
na
snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby
nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků
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Vydává odbor sportu a tělovýchovy MŠMT
na základě jednání se zástupci VŠ, SL ČR, APUL a ČSLŠ
Tyto zásady plati pro výuku lyžování a kvalifikace, které
vzdělávací
zařízeni
(dále jen Akreditovaná
zařízeni
- AZ)
ziskávaji
Rozhodnutím
Komise
pro
akreditaci
vzdělávacích
programů v oblasti sportu MŠMT (dále jen akreditační komise).
Zásady jsou vydány pro sjednoceni výuky lyžováni a „výstupy"
lyžařských
kvalifikaci
z jednotlivých
AZ.
Nezasahuji
do
vnitřních záležitosti jednotlivých sdruženi a jejich činnosti.
Vytvářej! rámec pro lyžařské kvalifikace a jejich vzájemné
uznáváni mezi všemi lyžařskými akreditovanými zařízeními v ČR.
Žádosti se podávají podle pokynu MŠMT č. č.j. 18 242/2001-50
(web.adresa:
www.msmt.cz/ DOMEK/default.asp?ARI=1014 96&CAI=2775
) a musi respektovat tyto dohodnuté zásady:
. Schéma výuky
vychází
ze struktury
a obsahu
„České
školy
lyžováni"
minimální
a doporučený obsah viz přiloha č. 1
Schéma výuky je rámcové a každé akreditované zařízeni si
je může graficky upravit či doplnit
podle svého
zaměřeni.
. Lyžařské kvalifikace:
instruktor
lyžováni
je
interní
lyžařská
kvalifikace
používaná
v jednotlivých
oblastech jednotlivými
sdruženími (SL
ČR, školství, APUL, ČSLŠ apod.). Délka školení pro běh, sjíždění
a zatáčení je v rozsahu 40 - 56 hodin (5 dnů) a byly doporučeny
níže uvedené jednotné
zkouškové požadavky.
Toto osvědčení je
určeno pouze
pro
„vnitřní
potřeby"
jednotlivých
subjektů
a
neopravňuje k vydání Živnostenského listu.
cvičitel lyžováni
- pro tuto kvalifikaci je stanoven rozsah
a obsah výuky na 210 hodin (lze započítávat školení „Instruktora
lyžování")
a
jsou
stanoveny
minimální
jednotné
zkouškové
požadavky. Minimální a doporučený rozsah a obsah výuky je uveden
v příloze
č. 2. Kvalifikace opravňuje k vydání
živnostenského
listu.
učitel lyžováni - tato kvalifikace je určena pro absolventy
specializačního
studia lyžování na VŠ, členy lektorských sborů
jednotlivých
sdružení a akreditovaných
zařízeni.
Vysoké školy
tělovýchovného
směru nebo s oborovým studiem tělesné
výchovy
udělují
tuto
kvalifikaci
samostatně
dle
dané
specializace
(obdobně jako studium trenérů). Pro akreditovaná
zařízení, pro
členy lektorských sborů(cvičitelů
lyžování s potřebnou
21etou
praxi) bude tato kvalifikace
udělována pouze při
spolupráci
s výše
jmenovanými
vysokými
školami.
Kvalifikace
opravňuje
k vydáni živnostenského listu
Poznámky k názvům kvalifikaci:
Rozhodnuti
akreditační
komise budou
vydávána
na výše
uvedené názvy kvalifikací.
V případě požadavku
na jiné názvy
kvalifikací,
které
vyplývají
z členství
v mezinárodních
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organizacich,
může akreditační
komise rozhodnout
o používání
dvou názvů, pokud bude rozsah a obsah školení srovnatelný. Druhý
název kvalifikace
je však určen pouze pro „vnitřní
potřebu"
daného sdružení
Jednotlivá
sdružení
mohou
pro
svoji
„vnitřní
potřebu"
používat
odpovídáj icí přívlastky
jako
např.
instruktor
školního
lyžování,
instruktor
APUL
(C, B, A),.
diplomovaný
učitel apod.
Zkouškové požadavky:
instruktor lyžováni
sjezd
oblouk v pluhu
>
>
oblouk z přivratu vyšši lyži ( bez synchronizace pohybu
dolnich končetin
pohyby paži a s pichánim
holi )
>
základní oblouk (snožný, paralelní nebo carvingový)
běh na lyžich
střídavý běh dvoudobý
soupažný běh jednodobý
oboustranné brusleni jednodobé
oboustranné brusleni dvoudobé
paži

se

symetrickým

pohybem

cvičitel lyžováni
sjezd
oblouk v pluhu
>
oblouk s přivratu vyšši lyži
>
>
střední snožný oblouk
>
střední paralelní (základní) oblouk
>
krátký snožný oblouk
oblouk s přibržděnim
>
>
střední carvingový oblouk
běh na lyžich
střídavý běh dvoudobý
soupažný běh jednodobý
navazováni
jednotlivých způsobů
klasické
techniky
běhu
oboustranné brusleni jednodobé
oboustranné
brusleni
dvoudobé
se
symetrickým
a asymetrickým pohybem paži
Poznámka ke zkouškovým požadavkům:
Doporučujeme, aby součásti teoretických
zkoušek byl rozbor
video ukázek
Nedílnou součástí praktických zkoušek je metodický výstup.
AZ jsou povinna dodržovat podmínky za kterých jim akreditace
byla udělena, rozsah a obsah výuky, zkouškové požadavky a vést
řádnou evidenci o průběhu vzdělávací akce, účasti a vydaných
osvědčeních.
V případě
zjištěných
nedostatků
jim
může
být

PŘÍLOHAč.6-2Rozhodnuti
o akreditaci vzdělávaciho programu zrušeno.
5. Tyto zásady stanovuji minimálni požadavky na rozsah, obsah a
zkoušky,
které
musí
jednotlivá
AZ
dodržet.
Pokud
některá
sdružení budou vyžadovat delší rozsah a obsah výuky, záleží jen
na jejich rozhodnutí, ale podmínkou je, že budou plně uznávat a
respektovat vzděláni získané u jiného akreditovaného
zařízení a
u uchazeče, který chce pracovat v rámci jejich sdružení provede
pouze přezkoušeni a případné doškoleni v nezbytném rozsahu.
6. Kontrolní činnost - pro zlepšení práce a kontrolu činnosti AZ
jmenuje MŠMT skupinu inspektorů. Statut komise - příloha č.3 .
Hlavním úkolem je kontrola dodržováni stanovených
akreditačních
podmínek
formou přímé
návštěvy
vzdělávacích
akcí.
Inspektoři
budou vybaveni pověřovací listinou platnou 2 roky a zahájí svoji
činnost ihned po obdržení této listiny. Pověřovací
listina i
kontrolní
činnost je vázána pouze na stanovenou
osobu a je
nepřenosná.
7. Platnost Zásad je stanovena pro udělováni akreditaci a činnost
AZ od 1. 12. 2004

V Praze dne 30. listopadu 2004
Ing. Karel Hrdý v.r.
náměstek ministryně
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