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Úvod
Úvod
Vážené sestry, vážení bratři,
milí sportovní přátelé,
dostává se Vám do rukou v pořadí třetí Výroční zpráva Ústřední školy České
obce sokolské.
Ústřední škola (ÚŠ ČOS) přispívá ke zkvalitnění činnosti spolku tím, že poskytuje
kvalitní, moderní a dostupné vzdělávací akce členům ČOS. V uplynulých třech
letech jsme se zaměřili zejména na zkvalitnění a zefektivnění vnitřního chodu
(přihlášky, platby,…), lepší komunikací s členy ČOS i veřejností a rozšířením
programové nabídky, která pružně reaguje na potřeby cvičitelů a celé členské
základny.
Svou důležitou roli má ÚŠ ČOS při seznamování s programem a cíli ČOS v rámci
celého českého i mezinárodního sportovního prostředí. To se projevuje účastí
v řadě projektů a činností (spolupráce s organizací ISCA, mezinárodní semináře,
konference, publikace v odborných časopisech apod.). Naším cílem je upevnit
postavení ČOS jako významné kulturní a sportovní organizace, která má své
hluboké kořeny a pevné místo v české společnosti.
Veškerá tato činnost by se neobešla bez zapálených a erudovaných lektorů nejen
z řad ČOS. Bez jejich činnosti, zápalu a ochoty předávat zkušenosti a znalosti by
ÚŠ ČOS byla jen prázdným pojmem. Největší odměnou za námahu vynaloženou
při přípravách a realizacích akcí jsou právě spokojení a motivovaní účastníci,
kteří předávají svoji energii dále v sokolských jednotách i mimo náš spolek.
Rád bych na závěr poděkoval svým spolupracovníkům i všem lektorům, kteří
uplynulý rok odvedli spoustu dobré práce a díky nimž jsme mohli uskutečnit 43
vzdělávacích akcí pro 1050 účastníků. Těším se na viděnou při některé z akcí ÚŠ
ČOS v roce 2017!
NAZDAR!
Mgr. Martin Chlumský, DiS.
ředitel Ústřední školy České obce sokolské
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Vize
Vize Ústřední školy ČOS

Ústřední škola je uznávaná a moderní vzdělávací instituce, která sleduje
a uplatňuje současné trendy ve vzdělávání, s přitažlivým programem
poskytujícím vzdělávání nejen cvičitelům a trenérům, ale i činovníkům
ČOS a široké veřejnosti.

Základní
hodnoty ÚŠ
ČOS jsou:
otevřenost
kvalita

POSLÁNÍ
Ústřední škola České obce sokolské je zřízena Českou obcí sokolskou v souladu
s článkem 9 odstavce 8 Stanov ČOS jako její vzdělávací a školící útvar.
Uskutečňuje vzdělávací, pedagogickou, organizační, výzkumnou a konzultační
činnost v problematice tělesné výchovy a sportu a ostatních odborností podle
potřeb zřizovatele.

inovace
HODNOTY ÚSTŘEDNÍ ŠKOLY
Otevřenost





otevřená a přátelská škola ke všem
otevřenost novým nápadům a myšlenkám
v informování o činnosti a chodu školy
ve spolupráci a komunikaci s ostatními programovými útvary ČOS

Kvalita





důrazem na výběr kvalitních lektorů
hodnocením akcí a činnosti školy
důrazem na zvyšování odborných kompetencí zaměstnanců školy
vytvořením vnitřních standardů vzdělávacích akcí

Inovace




využíváním současných výukových metod a poznatků v oblasti vzdělávání
vyhledáváním nových pohybových aktivit a sportů
v oblasti řízení projektů a chodu školy
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Výsledky
Výsledky za rok 2016
V roce 2016 se

V roce 2016 měla ÚŠ ČOS ve svém programu celkem 46 akcí. 3 akce byly

akcí ÚŠ ČOS

z důvodu malého zájmu zrušeny (Instruktor parkouru II. třídy, Cvičitel rekondiku

zúčastnilo

III. třídy a Trenér akrobatického rokenrolu II. třídy). Seznam všech akcí
pořádaných ústřední školou v roce je uveden v příloze.

1050

Novou

účastníků

1050 osob. Rozdělení podle účasti žup na akcích ÚŠ ČOS je uvedeno v příloze.

kvalifikaci

získalo

141

účastníků

školení.

Doškolovacích

akcí

se zúčastnilo 909 účastníků. Celkem se vzdělávacích akcí ÚŠ ČOS zúčastnilo

Počet účastníků na akcích ÚŠ ČOS v období 2006 - 2016
*v letech 2008 – 2009 součástí ÚŠ ČOS bylo Vzdělávací středisko
Sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy

1137*

VZDĚLÁVACÍ

1127

1087

AKCE JSOU

nové kvalifikace

923

909

Školení = zisk

1050

790*

730

670

655
561

Doškolovací
seminář =
udržení stávající
kvalifikační třídy
v dané odbornosti
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

V porovnání s rokem 2015 se snížil počet nově vyškolených cvičitelů
a trenérů o cca 50 % (272 v roce 2015 versus 141 rok 2016). V čísle jsou
zahrnuti pouze úspěšní absolventi školení. V roce 2016 jsme v porovnání

84 %
účastníků
ohodnotilo akci

s rokem 2015 nabízeli menší počet kvalifikačních školení II. a III. třídy. S tím
souvisí i uvedený pokles počtu vyškolených.
Při hodnocení činnosti školy za rok 2016 jsme zjišťovali tři základní kritéria:
kvantitativní hodnocení (počet nově vyškolených cvičitelů, počet účastníků

jako

seminářů,

výbornou

(v průběhu jednotlivých akcí) a kvalitativní hodnocení (sledovali jsme

zastoupení

v rámci

jednotlivých

žup)

průběžné

hodnocení

spokojenost s organizací, úrovní lektorů a další kritéria). Hodnocení akcí bylo
prováděno pomocí internetového dotazníku, který byl zaslán po ukončení
vzdělávací akce. Průměrná návratnost dotazníků byla 50 %.
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Výsledky
Jak se
nejčastěji
dozvíte o
akci?

Přínos akce pro účastníky a celkové hodnocení
V porovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 ke zlepšení hodnocení
přínosu i celkového hodnocení akce účastníky (v celkovém hodnocení je
zahrnuta nejen výuka, ale také organizace akce). Známkou výborně ohodnotilo
akce 84,1 % účastníků, což představuje zlepšení o 3 %.
Základním faktorem pro udržení spokojenosti účastníků je soulad nabídky

37 %
účastníků se
dozvědělo o
akci e-mailem

s potřebami a očekáváním. Součástí hodnocení je tedy otázka, jaký má akce
přínos pro cvičitelskou / trenérskou / činovnickou praxi. V roce 2016 známkou
vynikající ohodnotilo přínos 73,8 % účastníků (64,1 % v roce 2015), velmi dobře
17,5 % (24,2 %). Známkou dobře ohodnotilo přínos 6,5 % a uspokojivě 2,1 %
účastníků (v roce 2016 10,7 %). Účastníci tak vnímali přínos akce
pozitivněji než v roce 2015.

25 %
z internetových
stránek
www.sokol.eu

15 %
z internetových
stránek
www.sokol.cz

Komunikace
V roce

15 %

2016

se

zvýšil

počet

účastníků

kteří

se

o

akci

dozvěděli

z webových stránek www.sokol.eu. Důvodem je směřování veškerých
informačních kanálů do jednoho místa – nových oficiálních webových stránek
ČOS. Veškeré další komunikační prostředky (e-mailové zpravodaje, profily

ústním

na sociálních sítích, další webové stránky, pozvánky zasílané do žup) směřují

sdělením

na sokol.eu. Nové webové stránky nám umožnili pružnější přístup a administraci
informací o pořádaných akcích a tím pomáhají k lepšímu informování veřejnosti.
Hodnocení odbornosti a přístupu lektora

8%

Zjišťovali jsme, jak účastnici vnímali odbornost a přístup lektorů. Hodnocení
je důležitou zpětnou vazbou při řízení a dalším zkvalitňování činnosti školy

jiným
způsobem
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Výsledky
a může být částečně využito i lektory (na vyžádání), protože mohou na základě
zpětné vazby upravit způsob výuky. V roce 2016 hodnotilo odbornost a přístup
lektora známkou jedna – výborně 86 % účastníků (2015 = 81 %), velmi
dobře 11,3 % (2015 = 15,1 %), dobře 2,5 % (1,7 %) a neuspokojivě méně než
1 % účastníků. Účastníci akcí vnímali odbornost lektorů kladněji než

V roce 2016 se

v roce 2015.

uskutečnilo

43 akcí
průměrný počet
účastníků na akci
je:

24

Všechny tyto údaje nám velmi pomáhají při plánování, přípravách i hodnocení
„

akcí a zajišťují nám potřebné informace pro zvyšování a zlepšování činnosti
ústřední školy. Další grafy z dotazníkového šetření jsou uvedeny v příloze.
Vzdělávací akce
Kvalifikační školení jsou realizována na základě učebních plánů a učebních
osnov. Učební plány a osnovy pro školení cvičitelů připravuje a schvaluje odbor
všestrannosti.

V případě školení trenérů působících v odboru sportu to jsou

jednotlivé sportovní svazy. Pro školení činovníků jsou učební plány a osnovy
garantovány

vzdělavatelským

odborem

ČOS

nebo

příslušným

členem

Předsednictva ČOS. Ústřední škola při zpracování učebních osnov a plánů působí
v konzultační a oponentské roli.
Školení pro cvičitele
Kvalifikační školení III. třídy: sportovní všestrannost, cvičitel zdravotní tělesné
výchovy

(ve

spolupráci

s komisí

zdravotní

tělesné

výchovy

OV

ČOS).

Z akreditovaných školení proběhlo školení hlavních vedoucích táborů (realizovalo
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Výsledky
VSO v Olomouci), seminář Na
pedagogické

pracovníky,

vodě bezpečně a technicky správně pro

Zdravotníci

zotavovacích

akcí

a

školení

Cvičitel

všestrannosti II třídy. Všechny tyto akce jsme pořádali za úzké spolupráce
s komisemi OV ČOS (komise pobytu v přírodě OV ČOS, zdravotnická komise).
Děkujeme všem komisím, sborům i jednotlivcům za pomoc při lektorském
zabezpečení uvedených školení.
Školení pro trenéry
Ve spolupráci s Odborem sportu ČOS a příslušným svazem se uskutečnilo školení
trenérů skoků na trampolínách III. třídy (vyškoleno 17 osob). V roce 2016 jsme
znovuobnovili

spolupráci

s Českým

volejbalovým

svazem

při

pořádání

kvalifikačního školení trenérů volejbalu III. třídy (vyškoleno 22 osob). Dále jsme
rozvinuli spolupráci se Svazem badmintonu při pořádání dvou seminářů
zaměřených na badminton.
Školení pro činovníky
V roce 2016 jsme ve spolupráci s právníkem ČOS Mgr. Jandou uspořádali
seminář s problematikou valných hromad.
Spolupráce s VSO
Důležitá je velmi úzká spolupráce se Vzdělávacím střediskem sokolské župy
Olomoucké – Smrčkovy. Přínosem je vzájemná koordinace akcí, pomoc při
organizačním zajištění školení a seminářů i rozdělení administrativní práce
na přípravách akreditací. V roce 2016 středisko vyškolilo 59 nových cvičitelů
a 25 nových rozhodčích, 244 cvičitelů se zúčastnilo doškolovacích seminářů.
Celkem tedy 328 účastníků (19 % nárůst ve srovnání s rokem 2015). Celkem se
uskutečnilo 13 akcí.
Ve vnitřním chodu školy jsme v roce 2016 dokončili automatizaci přihlašování
a další agendy spojené s organizací akcí. Vylepšili jsme elektronickou verzi třídní
knihy a provedli celou řadu dalších drobných úprav. Zásadní změnou byla změna
plateb účastnických poplatků pouze na bankovní účet, která se ukázala
i vzhledem k měnícím se podmínkám (EET) jako správný krok. Druhou zásadní
změnou bylo zavedení možnosti zanechat kontakt pro případ opakování akce
nebo po zrušení akce. S tím souvisí změna plánování z pevného ročního plánu
činnosti na operativní plánování. V případě velkého zájmu zařazujeme
opakování semináře / školení v nejbližším možném termínu. Tato změna
klade sice vyšší nároky na organizaci a koordinací, ale uspokojí více zájemců
o danou akci při udržení potřebné kvality.
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Výsledky
O

pořádaných

zpravodajem.

akcích

jsme

Předsednictvo

členskou
ČOS

základnu

informujeme

o

informovali
činnosti

e-mailovým

prostřednictvím

měsíčních zpráv.
V metodické a konzultační činnosti jsme aktualizovali zkušební testy pro
školení III. třídy všestrannosti, aktualizovali učební texty v ucebne.sokol.eu,
připomínkovali jsme řadu interních materiálů a směrnic a aktivně se podíleli na
činnosti komise vzdělávání Odboru všestrannosti ČOS, radě šéfredaktorů,
propagační a marketingové komisi ČOS a dalších.
V publikační činnosti jsme připravili dva metodické dopisy které byly
uveřejněny jako metodická příloha časopisu Sokol a celou řadu menších článků
do časopisu Sokol informujících a akcích ÚŠ. Metodik Milan Hybner zpracoval
publikaci k parkouru, která bude díky spolupráci s nakladatelstvím Grada
publikována v roce 2017. V rámci výzkumné a vědecké činnosti pracovníků školy
byly publikovány články v časopisu Tělesná výchova a sport mládeže (TVSM),
Sborníku z vědecké konference Stárnutí 2016, Sborníku z konference „Pohybové
aktivity ve světle odkazu Karla IV“ a konference Scientia Movens. Odborný
článek zabývající se zdatností seniorek v Sokole byl uveřejněn v prestižní
vědecké databázi Web of science.
Zvyšování a udržování kvalifikace zaměstnanců školy je klíčem pro další
rozvoj ÚŠ ČOS. V roce 2016 se zaměstnanci školy zúčastnili školení Dynamciká
nervosvalová stabilizace podle Koláře. Metodička sestra Dana Absolonová
se zúčastnila akcí: Hravé aktivity pro seniory, konference Zdraví životní styl
předškolních dětí, TěloPraha, Dieta a pohyb jako lék 2016, konference Sport
v Sokole. Spolupodílela se na vedení srazu župních vedoucích RDPD a vedla
tělovýchovná praktika na pedagogickém lyceu SPGŠ FUTURUM. Ředitel školy br.
Chlumský externě vyučoval na Pedagogické fakultě UK a studuje druhým rokem
v doktorském studiu Kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.
V rámci projektu se zabývá hodnocením zdatnosti sokolských seniorů. Metodik
br. Milan Hybner se zúčastnil řady parkourových workshopů, zúčastnil se školení
u Hradní stráže, lektorsky působil na TěloPraha a jako lektor workshopu v rámci
akcí EUROGYM 2016. Dále jsmem aktivně reprezentovali ČOS s přípsěvky
na řadě odborných seminářů a konferencí.
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Plán 2017
Plán na rok 2017
Při plánování činnosti vychází ÚŠ ČOS nejprve z požadavku programových
útvarů na vyškolení nových cvičitelů / trenérů / činovníků; sokolských žup,
tělocvičných jednot, požadavků členů Sokola a veřejnosti. Pedagogická, odborná
i organizační činnost je usměrňována operativními plány, které jsou předkládány
na pravidelných jednání Rady pro vzdělávání.
ÚŠ

ČOS

má

na

rok

2017

v programu

celkem

48

vzdělávacích

akcí.

Z akreditovaných školení plánujeme otevřít školení Cvičitel zdravotní tělesné
výchovy II. třídy. V červnu opět otevřeme Prázdninovou školu pro mladé
pomahatele určenou mladým členům ČOS.
Významnou událostí v roce 2017 budou dvě konference, které mají propojit
poznatky ze současného výzkumu s praxí. Obě akce plánujeme uskutečnit
na podzim 2017 ve spolupráci s dalšími partnery a programovými útvary ČOS.
Tematicky budou akce zaměřeny na zdravý životní styl současné seniorské
populace a oblast vzdělávání a výchovy členů Sokola.
S ohledem na probíhající intenzivní přípravy na XVI. všesokolský slet v roce
2018 předpokládáme nižší počet účastníků vzdělávacích akcí než v roce 2016.

Plánovaný počet účastníků vzdělávacích akcí
2013

2014

2015

2016

2017

800

800

900

900

950

1127

923

1087*

1050

?

Plánovaný počet
akcí

40

40

40 (42)

40

48

Skutečný počet akcí

35

34

36

46

?

Plánovaný počet
účastníků
Skutečný počet

*včetně účastníků seminářů pořádaných v rámci SokolGym 2015
Plánujeme pokračovat v dalším zkvalitňování a rozšiřování obsahu v elektronické
učebně.
Dokončit

chceme

návrh

koncepce

rozvoje

školy

ve

střednědobém

až dlouhodobém období a předložit jej k celospolkové diskuzi.
Důležitým předpokladem pro naši činnost je úzká a otevřená spolupráce nejen
s komisí vzdělávání Odboru všestrannosti, ale i s dalšími sbory a komisemi
v ČOS.
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Akreditace
Seznam akreditovaných vzdělávacích
programů v roce 2016
Slovo akreditace
znamená uznání,
nebo potvrzení
potřebné odborné

Instruktor zdravotní tělesné výchovy

č.j. 014/2014-50

do 20. 3. 2017

Zdravotník zotavovacích akcí

č.j. MSMT-9021/20L4-t/3O7

do 2. 6. 2017

Instruktor volnočasových sportovních aktivit se zaměřením na parkour
č. j. 008/2015-50

do 12. 3. 2018

Instruktor volnočasových sportovních aktivit se zaměřením na sportovní všestrannost

úrovně
Školení hlavních vedoucích táborů

č. j. 013/2016-50

do 2. 3. 2019

č.j. MSMT-2556/2015-1/1

do 31. 12. 2017

Semináře akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků:
Na vodě bezpečně a technicky správně – seminář pro pedagogické pracovníky
č.j. MŠMT - 33404/2013-1-672
do 28. 10. 2016
Nízké lanové aktivity pro pedagogické pracovníky
č.j. MSMT-425/2015-2-35

V roce 2016 se
akreditovaných
vzdělávacích
akcí zúčastnilo

60 účastníků.

do 6. 4. 2018

Uskutečněná akreditovaná školení a semináře v roce 2016
Akreditované

školení

Instruktor

volnočasových

sportovních

aktivit

se zaměřením na sportovní všestrannost, proběhlo od února do října 2016
se závěrečnými zkouškami v lednu 2017 (13 účastníků). Školení hlavních
vedoucích táborů proběhlo v červnu v Radíkově a zúčastnilo se jej 18 účastníků.
Zdravotníci zotavovacích akcí pak byli vyškoleni v červnu (12 účastníků).
Z akreditovaných seminářů se již tradičně konal seminář „Na vodě bezpečně
a

technicky

správně“

(18

účastníků).

Celkem

se

v roce

2016

akreditovaných školení a seminářů zúčastnilo 60 účastníků, 56 ke konci
ledna 2017 splnilo všechny požadavky pro získání kvalifikace.
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Hospodaření školy
Hospodaření školy
Škola je financována z několika zdrojů:
-

z poplatků účastníků vzdělávacích akcí

-

z rozpočtového příspěvku ČOS ze státních dotací z poplatků zadavatelů
vzdělávacích akcí jiných občanských sdružení a organizací

-

z grantů podávaných prostřednictvím ČOS

819 400 Kč příjmy z účastnických poplatků
Výše účastnických poplatků byla stanovena na základě kalkulace příjmů
a

nákladů

a

dále na

základě programových

priorit

školy a

odborných

programových útvarů. Cílem bylo dosáhnout nejlépe vyrovnaného rozpočtu
akce. Pro členy ČOS platí dotovaná výše účastnického poplatku. ve výši 50 %.
Dařilo se optimálně naplňovat většinu vzdělávacích akcí a to se příznivě projevilo
i

na

příjmové

stránce.

Příjmy

z účastnických

poplatků,

které

byly

nad

plánovanou výší, jsme využili pro zajištění metodické činnosti, nákup a obnovu
výukových pomůcek a pro zajištění náročných projektů (Prázdninová škola
mladých pomahatelů, seminář PaCH 2016). Veškeré pomůcky jsou využívány
během výuky nebo slouží pro metodickou a vzdělávací činnost metodiků.

732 666 Kč náklady na činnost
Mezi náklady na činnost řadíme zajištění pronájmu prostor pro výuku, odměny
externích lektorů, nákup a obnovu učebních pomůcek, obnovu a pořízení
kancelářského vybavení, zajištění občerstvení pro lektory v průběhu školení,
proplacení cestovních výloh lektorům, administrativní náklady spojené s vlastní
činností školy, výdaje na školení a doškolení zaměstnanců školy. V účastnickém
poplatku u kvalifikačních školení je zahrnuta základní studijní literatura. Pro
velký zájem se vybrané akce opakovaly (Kineziotaping, SG k a od přemetu,
RDPD a další), což s sebou přineslo vyšší výdaje v příslušných rozpočtových
kapitolách. Postupně se u vybraných akcí (zejména doškolovacích seminářů)
upravují odměny lektorům (v závislosti na celkovém rozpočtu akce a počtu
účastníků). To vše se podílelo na vyšším růstu nákladů. Ten byl však
kompenzován již zmíněnými vyššími příjmy. Většina akcí je kalkulována
s vyrovnaným

rozpočtem.

Podrobný

rozpočet

školy

je

uveden

v příloze
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Učebna.sokol.eu
Učebna
v číslech

Elektronická učebna Sokola
Elektronická učebna umožňuje přístup ke studijním materiálům a dalšímu

1021

obsahu, který je určen pro účastníky školení a seminářů. Obsah je uspořádán
do kurzů, které jsou přístupné na základě bezplatné registrace do systému.

zobrazení textu

Některé kurzy jsou přístupné pouze pro účastníky konkrétní akce, jiné jsou

Úvod do historie

otevřeny všem. Základním je kurz pro cvičitele všestrannosti III. třídy, do
kterého mají přístup studenti nejen ÚŠ ČOS, ale i studenti školení sokolských
žup. Do konce roku

2016 bylo v učebně zaregistrováno 305

865

Elektronickou učebnu spravuje Ústřední škola ČOS.

zobrazení textu

Učebna je dostupná na adrese: http://ucebna.sokol.eu

uživatelů.

Anatomie a
fyziologie

561
zobrazení textu
Pedagogika

3959
zobrazení
cvičného testu
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Významné akce v roce 2016
Významné akce v roce 2016
Prázdninová škola mladých pomahatelů 2016
Loňská prázdninová škola mladých, v průměru sedmnáctiletých, pomahatelů
byla již druhým ročníkem této akce. Program byl pestrý, vzdělávání hraničilo
až se zážitkovým kursem. Patnáct účastníků z různých míst Čech si během týdne
vyzkoušelo slackline, gymnastiku, atletiku, street dance, lezení na umělé stěně,
parkour. Po večerech tvořili projekty – kresby, videa, plakáty – které měly
ukázat, jak představit mladým, proč by je mohl sokol zajímat.

Mezinárodní seminář pro RDPD – PaCH 2016
Jedním z hlavních projektů roku 2016 byl 4. ročník Mezinárodní semináře
pro cvičitele rodičů a dětí, předškolních dětí – PaCH 2016 (Parents and Children,
Pre-school Children).
Seminář byl pořádán ve spolupráci s ústředním cvičitelským sborem RDPD
Odboru všestrannosti ČOS a Ústřední školou ČOS. Záštitu nad Mezinárodním
seminářem PaCH 2016 převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní
Kateřina Valachová a Mezinárodní asociace pro sport a kulturu (ISCA). Partneři
semináře byli Kantor sport a WESCO, programovým partnerem byl EKOKOM .
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Významné akce v roce 2016
Semináře se zúčastnilo přes 110 účastníků z Čech i ze Slovenska. Organizaci
zajišťovali zaměstnanci ÚŠ ČOS s 20 dobrovolníky z řad cvičitelů a příznivců ÚŠ.
Hlavním tématem celého semináře bylo využití netradičních a inovativních
materiálů během cvičení rodičů a dětí v předškolním věku a motivace dětí
v průběhu cvičení pomocí recyklovatelných materiálů. Z ohlasů účastníků byl
seminář zdařilý. Obsáhlá fotodokumentace ze semináře dostupná na webové
stránce http://www.sokol.eu/obsah/5503/pach-2016 dokazuje, že seminář byl
radostným setkáním a vzděláváním všech účastníků současně. A již nyní se těší
na další ročník v roce 2018.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali zejména sboru RDPD Odboru všestrannosti
za pomoc při zajištění organizace a programu.
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Personální obsazení
Národní soustava kvalifikací
Národní soustava kvalifikací (NSK) je dle zákona 179/2006 Sb. veřejně přístupný
registr všech úplných a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných
a uznávaných na území České republiky. Národní soustava kvalifikací se vytváří
na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního
vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů je možné,
aby se nechali přezkoušet a získali certifikát o svém vzdělání. Jak může být NSK
prospěšná vzdělávání v ČOS? Především tím, že umožní členům ČOS získat
uznání vzdělání za jejich dlouholetou cvičitelskou / trenérskou praxi, při splnění
požadavků standardu. Po určité době se cvičitel / trenér přihlásí k závěrečné
zkoušce u autorizované osoby a získá autorizované osvědčení o kvalifikaci. ČOS
na základě tohoto faktu usilovala o zastoupení v sektorové radě pro osobní
služby, která určuje, pro které kvalifikace budou zpracovány standardy,
sestavuje pracovní skupiny a standardy po určité době reviduje. ČOS zastupují
od července 2016 ředitel ústřední školy br. Chlumský a místonáčelník ČOS br.
Nemrava. Sektorová rada se schází dvakrát ročně.

Personální obsazení školy
V roce 2016 byl kolektiv školy rozšířen o externí organizační pracovnici ses. Evu
Řibřidovou, která zajišťuje organizaci vybraných akcí na základě dohody
o provedení práce.

Mgr. Martin Chlumský, DiS.
ředitel ÚŠ ČOS
Členství v poradních orgánech P ČOS:
Rada pro vzdělávání, Programová rada, Ediční a Redakční rada, Marketingová a
propagační komise, Komise sportu pro všechny ČOV,
Členství v dalších orgánech
Sektorová rady pro osobní služby Hospodářské komory ČR (od září 2016)
Komise vzdělávání náčelnictva odboru všestrannosti ČOS
Zodpovědnost:
 strategické plánování
 oblast akreditací a komunikace s MŠMT
 řízení a koordinace metodiků
 spolupráce se zahraničím
 organizační zajištění akcí
 lektorská činnost
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Personální obsazení
Dana Absolonová, DiS.
metodik
Členství v orgánech ČOS:
člen ÚCS RDPD OV ČOS

náčelnice župy Pražské - Scheinerovy
Zodpovědnost:
 metodická činnost
 organizační zajištění akcí, školení III. a II. třídy
 odpovědná redaktorka tvorby metodického materiálu pro RDPD
 tvorba metodických materiálů
 lektorská činnost

Mgr. Milan Hybner
metodik
Členství v orgánech ČOS:
Člen rady šéfredaktorů webových stránek sokol.eu
Náčelník župy Barákovy
Zodpovědnost:
 organizační zajištění akcí a školení II. třídy
 tvorba metodických materiálů
 příprava podkladů pro jednání ediční a redakční rady
 vedení projektu elektronické podpory vzdělávání
 lektorská činnost
 zodpovědnost za obsah sociálních sítí a vkládání údajů na webové

stránky

Hana Šturcová
referent
Zodpovědnost
ekonomika (kontrola čerpání rozpočtu)
 zajišťování dohod s lektory
 zajištění prostorů
 zajištění administrativního chodu školy
 organizační zajištění akcí

Ing. Eva Řibřidová
organizační pracovník (externě)
Zodpovědnost:
 organizační zajištění akcí
V současnosti je vzhledem k vysokému zájmu o akce ÚŠ ČOS, šíři záběru
činnosti a výsledkům z uplynulých let potenciál pro rozšíření personálního složení
školy o jednoho metodika. V roce 2017 proto předložíme P ČOS návrh
na rozšíření personálního obsazení školy.
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Zpětná vazba
Zpětná vazba z akcí
Důležitou zpětnou vazbou pro naši činnost jsou názory a nápady účastníků
vzdělávacích akcí. Bereme vážně jejich připomínky, náměty i kritiku, protože
jenom tak se můžeme posunout dále.
Pro dokreslení pár komentářů z hodnocení akcí:
Pocity
„Krásný a pohodový víkend strávený s příjemnými lidmi“.
Nápady
„Po běžecké abecedě nápady na využití v pohybových hrách!“
Znalosti a dovednosti
„Vylepšení vlastních chyb a zbavení se jich. Nové nápady na rozcvičení jak
s míčem, tak bez“.
Předsevzetí
„Využít získané znalosti a kontakty ke zlepšení fungování jednoty.“
Celkově
„Seminář byl skvěle sestavěn. Velmi se mi líbil přístup lektorů s možnou
a

častou

diskuzí

v

průběhu

samotného

cvičení

k

jednotlivým

cvikům,

možnostem obměny, ztížení či zjednodušení a snaha přiblížit toto cvičení všem
možným věkovým a fyzicky zdatným kategoriím.“

Jsme rádi za
jakoukoliv zpětnou
vazbu, která nás
posune dále.

Zpětná vazba je ze školení Cvičitel všestrannosti II. třídy, Trenér volejbalu III.
třídy a Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy.

18

Přílohy
Přílohy
1.1 Čerpání rozpočtu
1.2 Celkový přehled počtu účastníků
1.3 Účast žup
1.4 Vzdělávací akce 2015
1.5 Program vzdělávacích akcí 2017
1.6 Grafy
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Přílohy
Čerpání rozpočtu Ústřední školy ČOS v roce 2016

1.1

Schváleno Výborem 24.4.2015

3.2.2017

rok 2016
plán
Ústřední škola ČOS rozpočtuje z nákladů:

čerpání

550 000,00

z toho : na kancelář
na odbornou činnost

732 666,37

60 000,00

55 034,78

490 000,00

677 631,59

Zdroje ČOS a MŠMT V.
činnost
Poř.

Název položky

plán

1 Režijní náklady: a) na odbornou činnost střediska

kancelář
čerpání

35 000,00

39 047,00

35 000,00

11 013,00

70 000,00

313 110,59

20 000,00

16 584,00

20 000,00

21 777,00

12 OON : práce smluvního charakteru - lektoři

300 000,00

276 100,00

13 Ostatní výdaje
Celkem

10 000,00
490 000,00

677 631,59

b) na činnost kanceláře

2 Drobný dlouhod.hmotný majetek nad 1.000,- do 40.000,-Kč

plán

čerpání

35 000,00

35 477,78

20 000,00

18 022,00

5 000,00

1 535,00

60 000,00

55 034,78

3 Příspěvky na sokolské akce (soutěže,sport.,kultur. akce ČOS)
4 Dotace pro vybrané oddíly
5 Dotace pro TJ přes župy
6 Příspěvky na soustředění a výcvikové tábory
7 Příspěvky na školení, semináře a srazy (hl.činn.ÚŠ)
8 Příspěvky na školení a semináře pro zaměstnance odb.útv.
9 Cestovné dobrovolných činovníků (lektoři) :
10 Cestovné zaměstnanců odbor.útvarů ČOS
11 Občerstvení - lektoři na školení

Předpokládané příjmy
plán
550 000,00

účastnické poplatky

1.2

čerpání
819 400,00

Příjmy vyšší

269 400,00

Výdaje vyšší

182 666,37

Celkem příjmy plus

86 733,63

Počet účastníků vzdělávacích akcí ze sokolských
žup

Z důvodu velkého datového objemu můžete nalézt podrobnou statistiku
účastníků vzdělávacích akcí podle žup nalézt on-line na tomto odkazu:
https://goo.gl/TPNBYR

20

1.3
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1.4 Seznam akcí ÚŠ ČOS v roce 2016

Termín

Název akce

Forma

Pořádá

23. 1.

Právní problematika pro činovníky – valné hromady

seminář

ÚŠ ČOS

23. 1.

Napětí a dotyk

seminář

ÚŠ ČOS

24. 1.

Noha a její ploska

seminář

ÚŠ ČOS

29.–31. 1.

Instruktor parkouru – 1. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

5.–7. 2.

Cvičitel sportovní všestrannosti – 1. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

5.–7. 2.

Cvičitel rekondiku – 1. konzultace

školení III. třídy

ÚŠ ČOS

6. 2.

Tvorba sestav SG ve sportovní všestrannosti +
rozhodčí SG

seminář

ÚŠ ČOS

7. 2.

Zranění ve cvičebních jednotkách sportovní
všestrannosti

seminář

ÚŠ ČOS

13. 2.

Nářadí pro RDPD – opakování (1)

seminář

ÚŠ ČOS

20. 2.

Cvičíme na BOSU

seminář

ÚŠ ČOS

20. 2.

Kineziotaping pro cvičitele

seminář

ÚŠ ČOS

21. 2.

Hooping

seminář

ÚŠ ČOS

26.–28. 2.

Instruktor parkouru – 2. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

27. 2.

Párová akrobacie

seminář

ÚŠ ČOS

28. 2.

Závěsná akrobacie

seminář

ÚŠ ČOS

4.–6. 3.

Cvičitel rekondiku – 2. konzultace

školení III. třídy

ÚŠ ČOS

12. 3.

Nářadí pro RDPD – opakování (2)

seminář

ÚŠ ČOS

13. 3.

Pohádky v hodinách RDPD III – opakování

seminář

ÚŠ ČOS

18.–20. 3.

Cvičitel sportovní všestrannosti – 2. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

24.–28. 3.

Instruktor parkouru – 3. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

2. 4.

Cvičitel rekondiku – zkoušky

školení III. třídy

ÚŠ ČOS

2. 4.

Tvorba pohybové skladby pro soutěže TGJ

seminář

ÚŠ ČOS

3. 4.

Aerobik a hudební formy s náčiním

seminář

ÚŠ ČOS

3. 4.

Přirozená cvičení pro předškoláky

seminář

ÚŠ ČOS

8.–10. 4.

Cvičitel sportovní všestrannosti – 1. konzultace

školení III. třídy

ÚŠ ČOS

8.–10. 4.

Instruktor parkouru – 4. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

22.–24. 4.

Instruktor parkouru – 5. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

6.–8. 5.

Cvičitel sportovní všestrannosti – 2. konzultace

školení III. třídy

ÚŠ ČOS
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Termín

Název akce

Forma

Pořádá

6.–8. 5.

Instruktor parkouru – 6. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

13.–15. 5.

Cvičitel sportovní všestrannosti – 3. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

20.–22. 5.

Instruktor parkouru – 7. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

28.–29. 5.

Zdravotníci zotavovacích akcí – 1. konzultace

školení

ÚŠ ČOS

28. 5.

Cvičitel sportovní všestrannosti – zkoušky

školení III. třídy

ÚŠ ČOS

29. 5.

Motivované rozcvičky pro RDPD

seminář

ÚŠ ČOS

3.–5. 6.

Instruktor parkouru – zkoušky

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

11.–12. 6.

Zdravotníci zotavovacích akcí – 2. konzultace

školení

ÚŠ ČOS

11. 6.

Zdravotníci zotavovacích akcí

seminář

ÚŠ ČOS

17.–19. 6.

Cvičitel sportovní všestrannosti – 4. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

2.–9. 7.

Prázdninová škola mladých pomahatelů

školení

ÚŠ ČOS

9.–11. 9.

Trenér akrobatického rock and rollu – 1. konzult.

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

10. 9.

Street workout

seminář

ÚŠ ČOS

16.–18. 9.

Cvičitel sportovní všestrannosti – 5. konzultace

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

16.–18. 9.

Trenér akrobatického rock and rollu – 2. konzult.

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

22.–25. 9.

Na vodu bezpečně a technicky správně

seminář

ÚŠ ČOS

7.–9. 10.

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy –
1. konzultace

školení III. třídy

ÚŠ ČOS

8. 10.

Badminton

seminář

ÚŠ ČOS

15. 10.

Sportovní gymnastika – po přemet

seminář

ÚŠ ČOS

16. 10.

Sportovní gymnastika – od přemetu

seminář

ÚŠ ČOS

22.–23. 10.

Cvičitel sportovní všestrannosti – zkoušky

školení II. třídy

ÚŠ ČOS

4.–6. 11.

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy –
2. konzultace

školení III. třídy

ÚŠ ČOS

11.–13. 11.

Mezinárodní seminář pro cvičitele rodičů a dětí,
předškolních dětí (PaCH)

mezinárodní seminář ÚŠ ČOS

26. 11.

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy – zkoušky školení III. třídy

ÚŠ ČOS

27. 11.

Seminář pro seniory

ÚŠ ČOS

seminář
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Termínová listina akcí Ústřední školy ČOS
na rok 2017
l. pololetí 2017
LEDEN

ÚNOR

13.–15. 1.
27. 1. – 29. 1.
29. 1.
3.–5. 2.
4. 2.
5. 2.
11. 2.
12. 2.
17.–19. 2.

18.–19. 2.
19. 2.
24.–26. 2.
25. 2.
26. 2.
4. 3.
BŘEZEN
4. 3.
5. 3.
18.–19. 3.
18. 3.
18. 3.
18. 3.
19. 3.
25. 3.
26. 3.
26. 3.
7.–9. 4.
DUBEN
22. 4. – 23. 4.
12.–14. 5.
KVĚTEN
20. 5.
20. 5.
21. 5.
21. 5.
27. 5.
květen/červen
1.–4. 6.
ČERVEN
3. 6.
10. 6.
24. 6.
ČERVENEC
1. 7. – 8. 7.

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí – 1.
konzultace
Školení činovníků
Seminář k problematice pořádání valných hromad
Cvičitel jógy – 1. konzultace
Aerobics inspiration day
BOSU ve zdravotní tělesné výchově
Závěsná akrobacie
Párová akrobacie
Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí – 2.
konzultace
Zdravotníci zotavovacích akcí – 1. konzultace
Aplikace masážních postupů a kvality pohybu
Cvičitel jógy – 2. konzultace
Kineziotaping pro cvičitele I
Pohybové hry hravě (pro děti s ADHD)
Cvičíme s rozumem
Nářadí pro RDPD II
Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí – zkoušky
Zdravotníci zotavovacích akcí – 2. konzultace
Zdravotník zotavovacích akcí - doškolovací seminář
Jóga smíchu
Cvičitel jógy – zkoušky
Cvičení podle Feldenkraise
Sportovní gymnastika po přemet
Kineziotaping pro cvičitele II
Sportovní gymnastika od přemetu
Cvičitel všestrannosti – 1. konzultace
Rozhodčí volejbalu
Cvičitel všestrannosti – 2. konzultace
Latino Dance, Vogue, Jazz
Začni s badmintonem
Basketbal nejen pro žactvo
Nářadí pro RDPD II
Hudebně pohybové hry a hlasový projev
Street Workout
Cvičitel parkouru – 1. konzultace
Cvičitel všestrannosti – zkoušky
Seminář pro organizátory župních sletů
Cvičitel parkouru – zkoušky
Prázdninová škola mladých pomahatelů

druh
akce

místo konání

ŠIII
Š
SE
ŠIII
SE
SE
SE
SE

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

ŠIII
Š
SE
ŠIII
SE
SE
SE
SE
ŠIII
Š
SE
SE
ŠIII
SE
SE
SE
SE
ŠIII
Š
ŠIII
SE
SE
SE
SE
SE
SE
ŠIII
ŠIII
SE
ŠIII
Š

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Králův Dvůr
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
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lI. pololetí 2017
ZÁŘÍ

Únor 2018

místo konání

Trenér volejbalu – 1. konzultace
Začni s badmintonem
Cvičitel aerobiku – 1. konzultace
Cvičitel seniorů III. třídy – 1. konzultace
Na vodě bezpečně a technicky správně
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy – 1. konzultace
Trenér volejbalu – 2. konzultace + zkoušky
Cvičitel aerobiku – 2. konzultace
Cvičitel seniorů – 2. konzultace
Tvorba sestav SG – mužské složky
Tvorba sestav SG – ženské složky
Funkční trénink
Kineziotaping I (Králův Dvůr)
Cvičitel seniorů – zkoušky
Seminář pro seniory
Cvičitel aerobiku – zkoušky
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy – 2. konzultace
Chlapi v tělocvičně
Plavání ve sportovní všestrannosti
Atletika ve sportovní všestrannosti
Mažoretky
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy – 3. konzultace

ŠIII
SE
ŠIII
ŠIII
SE
ŠII
ŠIII
ŠIII
ŠIII
SE
SE
SE
SE
ŠIII
SE
ŠIII
ŠII
SE
SE
SE
SE
ŠII

Králův Dvůr
Praha
Praha
Praha
České Vrbné

5.–7. 1. 2018 Cvičitel zdravotní tělesné výchovy – 4. konzultace
10. 2. 2018 Cvičitel zdravotní tělesné výchovy – zkoušky

ŠII
ŠII

Praha
Praha

8.–10. 9.
16. 9.
22.–24. 9.
22.–24. 9.
27. 9. – 1. 10.
ŘÍJEN
6.–8. 10.
6.–8. 10.
13.–15. 10.
13.–15. 10.
21. 10.
21. 10.
22. 10.
LISTOPAD
4. 11.
4. 11.
5. 11.
5. 11.
16.–19. 11.
18. 11.
25. 11.
26. 11.
PROSINEC
2. 12.
8.–10. 12.
Leden 2018

druh
akce

SE
Š
ŠII
ŠIII

Praha
Králův Dvůr
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Králův Dvůr
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

doškolovací seminář pro cvičitele
školení
školení cvičitelů II. třídy
školení cvičitelů III. třídy
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1.6

Grafy

26

Odkud jsou účastníci vzdělávacích akcí ÚŠ ČOS?
Obrázek zobrazuje sokolské tělocvičné jednoty ze kterých byli účastníci
vzdělávacích akcí Ústřední školy ČOS v roce 2016.

Odkud jsou účastníci vzdělávacích akcí VSO?
Obrázek zobrazuje sokolské tělocvičné jednoty ze kterých byli účastníci
vzdělávacích akcí Vzdělávacího střediska sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy.
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Kontakty
Mgr. Martin
Chlumský, Dis.

Dana Absolonová,
DiS.

ředitel ÚŠ ČOS

metodik ÚŠ ČOS

Telefon 257 007
227

Telefon 257 007 261

E-mail
mchlumsky@sokol.eu

E-mail
dabsolonova@sokol.eu

Mgr. Milan Hybner

Hana Šturcová

metodik ÚŠ ČOS

ekonomický referent

Telefon 257 007
228

Telefon 257 007 259

E-mail

hsturcova@sokol.eu

E-mail

mhybner@sokol.eu

Ing. Eva Řibřidová
organizační pracovník (externě)
E-mail eribridova@sokol.eu

Ústřední škola České obce sokolské
Újezd 450/40
118 01 Praha 1
Telefon 257 007 259
Fax 257 007 259
www.sokol.eu
e-mail: skola@sokol.eu
www.facebook.com/skolacos
www.youtube.com/skolacos
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