Ze zasedání VK SPČR 1/2012
Prvního pracovního zasedání výcvikové komise SPČR v novém funkčním
období se 17. a 18. února 2012 na základně Lachtanu Brno zúčastnili J. Hovorka,
P. Hruška, M. Nachtigal, J. Holopírek, J. Jahns, I. Kratochvíl, F. Petr, A. Růžička a
V. Vrbovský. Kromě běžné agendy spočívající především v organizačním a
personálním zajištění výcvikových akcí se mimo jiné zabývala následujícími
body:
Školení instruktorů SPČR. Komise projednala rámcovou náplň Školení instruktorů
SPČR na léta 2012 a 2013. Jde v ní o zopakování metodiky vedení výcviku z hlediska
dodržování zásad didaktiky, výcvikových standardů a bezpečnosti výcviku. Dále lektoři
s instruktory interaktivním způsobem proberou problematiku přístupu k nácviku řešení
krizových situací (záchrana z hloubky, potápěč bez vzduchu), a ke konfiguraci výstroje
pro rekreační potápění, odpovídající současným podmínkám.
Náplň Školení instruktorů SPČR dle VS SPČR 2006 platí beze změny.
Prodlužování instruktorských kvalifikací. Prodloužení doby platnosti
instruktorského kvalifikačního stupně je možné i mimo Školení instruktorů SPČR za
předpokladu, že instruktor má již doložitelně splněny všechny podmínky, definované pro
toto prodloužení ve VS SPČR 2006 (bezúhonnost v rámci svého zemského svazu,
předepsaný počet vycvičených potápěčů, dvě absolvovaná Školení instruktorů SPČR
včetně předepsaných zaměstnání). Takový instruktor může požádat o prolongaci své
licence některého z dále uvedených držitelů kvalifikace CMAS I3:
instruktoři-členové SČP M. Nachtigala, J. Hovorku a L. Šefce;
instruktoři-členové SPMS J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičku a V. Vrbovského.
Přezkoušení na CMAS I3 v letech 2012 – 2015. V platnosti zůstává režim
přezkoušení zahájený rokem 2008. Od této doby se pro zkoušky na kvalifikační stupeň
CMAS I3 nevyhlašují zvláštní termíny, ale tato přezkoušení probíhají v rámci
prodloužených zasedání VK SPČR. Oproti dřívější praxi tak zájemci získali výhodu
výběru z několika termínů do roka, další výhodou je koncentrace dostatečného počtu
držitelů kvalifikace CMAS I3 pro jmenování zkušební komise.
Zájemci o kvalifikaci CMAS I3 musejí členům VK rozeslat či jinak doručit svou
kandidátskou práci nejméně 6 týdnů před příslušným termínem obhajoby a
přezkoušení. Členové VK vznesou písemně připomínky, které kandidátovi zašlou tak,
aby je měl k dispozici nejpozději 3 týdny před příslušným termínem obhajoby
a přezkoušení a mohl se připravit na ně reagovat.
Při projednávání tohoto bodu se k ostatním členům VK obrátil M. Nachtigal
s důraznou připomínkou, že z důvodu neúprosného stárnutí subjektů v oblasti
managementu potápěčského výcviku je nejvyšší čas uvažovat o dalších vhodných
kandidátech na získání kvalifikace cvičitele instruktorů z řad mladších kolegů.
Výukové materiály na kvalifikaci CMAS P2. Členové komise obdrželi DVD
s prezentací M. Aišmana se zadáním, aby posoudili použitelnost tohoto materiálu pro
výcvik na kvalifikační stupeň P2.
Členové VK za SPMS podali informaci, že jejich zemský svaz pracuje na vydání
učebnice na P2 ve vlastní režii.
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