Z jednání VK SPČR, které permanentně probíhá elektronickou formou
(březen – září 2020)

VÝCVIKOVÉ AKCE 2020
Školení z teorie (plán 21. - 23. 2.) - neuskutečněno kvůli nenaplnění limitu 10 zájemců.
Školení z metodiky vedení výcviku (plán 6. - 8. 3.) - neuskutečněno z důvodu
pandemických opatření.
Workshop k vedení výcviku (plán 21. - 22. 3.) - dtto.
Školení instruktorů (plán 15. - 17. 5. a 2. - 4. 10.) - zrušeno z důvodu pandemických
opatření.
Zkoušky na instruktory (plán 29. - 31. 5.) - dtto.
XXIII. Seminář instruktorů + zasedání VK (27. - 29. 11.) – zatím předpokládáme konání
akce, zázemí (hotel Kobero v Říčanech u Brna) je zajištěno, nejsme však schopni ovlivnit
ani seriózně předpovědět, jak se budou vyvíjet případné další restrikce ze strany státních
orgánů.
OPATŘENÍ V DŮSLEDKU ZRUŠENÍ ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ
Na zrušení letošních školení instruktorů navázala VK rozhodnutím o mimořádném
prodloužení doby platnosti instruktorských kvalifikací do 31. 12. 2021 těm instruktorům,
kterým jejich licence exspirují 31. 12. 2020 (zveřejněno obvyklými cestami v 1. dekádě
května).
Věc se týká 11 členů instruktorského sboru, jmenovitě: Aišman, Ardielli, Guryčová,
Holopírek, Hrnčíř, Hulan, Jetel, Petr, Šraier, Vohník, Vrátný.
Platnost této mimořádné prolongace je podmíněna tím, že jmenovaní zaplatí členské
příspěvky SČP nebo SPMS na rok 2021, protože v rámci původní platnosti licence mají
zaplaceno jen do konce roku 2020. Na zmíněnou povinnost ohledně úhrady příspěvků
upozornil předseda VK e-mailem všechny výše jmenované.
Mimořádné prodloužení doby platnosti instruktorských kvalifikací se týká rovněž 4
instruktorů, kteří nestačili během 5 let platnosti svých licencí splnit požadované podmínky
a jejichž řádně odůvodněným žádostem o odklad VK už dříve vyhověla.
Také tito 4 instruktoři - Honěk, Mikulecký, Šimánek, Veselý – byli předsedou VK
upozorněni na povinnost uhrazení členských příspěvků na rok 2021 (případně i na rok
2020, pokud exspirovali rokem 2019).
O výše uvedeném předseda VK informoval rovněž sekretariát.
AKREDITACE MŠMT
Po časově i administrativně náročné práci a řadě jednání, které při splnění tohoto
úkolu odvedl M. Haták, lze konstatovat, že MŠMT je nyní schopno vydat akreditaci pro
vzdělávací program Instruktor potápění. Jeho absolvování je možné zakončit zkouškou
na profesní kvalifikaci Instruktor potápění dle Evropského kvalifikačního rámce EQF 3,
což by se dalo uskutečnit při zkouškách instruktorů.

NÁVRH NA KOOPTACI J. ZETKA DO VK
V loňském roce na své členství ve VK rezignoval z časových, rodinných a zdravotních
důvodů Jaroslav Zetek. Vzhledem k tomu, že v současné době uvedené překážky již
pominuly, projevil jmenovaný zájem o pokračování v práci ve VK.
Jaroslav Zetek byl členem VK, kam byl nominován prezidiem SČP, od ledna 2017 do
května 2019. Po celou tuto dobu se projevoval jako schopný, iniciativní a pracovitý člen
odborné komise.
VK považuje J. Zetka za perspektivního instruktora s potenciálem pozitivně přispět
k úrovni potápěčského výcviku v rámci SPČR a jednomyslně doporučuje jeho kooptaci do
svých řad.
AKTUÁLNĚ V JEDNÁNÍ
V těchto dnech se VK zabývá následujícími tématy:
- Instruktorské kvalifikace v oblasti specializačních kurzů – Potápění se skútry (na
základě podnětu J. Piva) a CMAS Scientific Diving (na základě podnětu M. Vohníka).
- Dotaz na podmínky členství ve VK – Podnět ze strany zájemce P. Tučka, základní
informaci poskytl předseda VK, podrobnější komunikace P. Hruška, který jmenovaného
požádal o přehled jeho dosavadních potápěčských a instruktorských aktivit (zatím bez
reakce).
- Projekt optimalizace výcviku –

