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Program Komise pro vzdělávání ČSS 
 
Poslání komise 
Komise pro vzdělávání (dále jen KPV) je účelová složka České speleologické společnosti 
(ČSS), která má za úkol pořádat vzdělávací programy a všemožně podporovat sdílení znalostí 
a dovedností mezi členy ČSS. Tímto způsobem KPV naplňuje jeden ze zásadních účelů ČSS, 
který je uvedený ve stanovách spolku. Cílem vzdělávání je osobní růst a zvyšování 
kompetence členů i dalších osob, které o nabízené programy projeví zájem. Mimoto je cílem 
rozšiřování informací o speleologii a ČSS u široké veřejnosti. Posláním KPV není zpřísňování 
podmínek nebo vytváření nových pravidel či předpisů pro speleologickou činnost. KPV nemá 
v úmyslu si udržovat žádnou formu monopolu na vzdělávání speleologů v ČSS a nebude 
omezovat ani regulovat nezávislé vzdělávací aktivity. 
KPV vytvoří a bude postupně rozšiřovat nabídku vzdělávacích programů na témata 
související se speleologií a činností spolků obecně. Přitom může využít jak existující nabídku 
členů a složek ČSS, tak bude aktivně vyhledávat v ČSS i mimo ni nové lektory. KPV si nečiní 
nároky na posuzování či schvalování potenciálních lektorů nebo obsahů jejich přednášek, 
může však odmítnout podporu zjevně neseriózním programům. 
 
Zakotvení vzdělávacího systému ve vnitřních normách ČSS 
KPV ve spolupráci s dalšími složkami ČSS podílejícími se na vzdělávání (především s 
ostatními pracovními komisemi a SZS) a přizvanými speleology vypracuje strukturu 
vzdělávacího systému a s ní spojené potřebné předpisy (např. vzdělávací směrnici a řád, 
výukové směrnice pro dané kurzy). Tyto předpisy budou obsahovat především kompetence 
organizačních složek spolupracujících na vzdělávacích programech, sjednocení terminologie i 
samotnou organizaci výuky včetně jejího financování. Účelem těchto dokumentů je směrovat 
a usnadňovat KPV práci vedoucí ke splnění jejího poslání a programu, proto budou v průběhu 
času optimalizovány s narůstajícími zkušenostmi. Veškeré předpisy a návrhy jejich změn 
KVP předkládá ke schválení předsednictvu ČSS.  
 
Prostředky pro naplnění poslání KPV 
Pořádání kurzů a seminářů 
Hlavní složkou činnosti KPV bude pořádání vzdělávacích programů rozdělených zpravidla na 
monotematické semináře a komplexnější kurzy. Vedoucími seminářů a kurzů budou lektoři a 
instruktoři. KPV bude vypomáhat s organizací vzdělávacích aktivit (např. zajištěním prostor, 
propagací, registrací účastníků) a jejich financováním. Také se pokusí zajistit 
pojištění instruktorů vztahující se na škody či zranění vzniklá během různých sportovně-
výcvikových aktivit. Snahou KPV je umožnit potenciálním lektorům a instruktorům, aby se 
mohli soustředit jen na odbornou stránku věci a odpadly jim ostatní překážky, které by je 
odrazovaly od vzdělávací činnosti. 
 
Lektoři 
Lektor je každý, kdo si připraví seminář či část výuky v rámci kurzu, není to titul, ale role. 
Očekává se, že na semináři vedeném lektorem nebudou nacvičovány sportovní či jiné rizikové 



činnosti (např. SRT, potápění). Jejich výcvik bude přenechán specializovaným instruktorům 
příslušných aktivit. 
 
Instruktoři a instruktorský sbor 
Výuka sportovních a rizikových aktivit se od jiných vzdělávacích oblastí liší. Školení těchto 
činností KPV předá instruktorům, kteří budou mít výcvik v takových aktivitách i v jejich 
školení. V první fázi KPV navrhne ve spolupráci s dalšími složkami ČSS předsednictvu ČSS 
skupinu vysoce kompetentních specialistů, z nichž může vzniknout prvotní instruktorský sbor, 
který v budoucnu bude do svých řad vybírat a školit nové zájemce sám a převezme část 
organizace vzdělávacích programů od KPV. Neaktivním instruktorům bude členství ve sboru 
zanikat. Takto se instruktorský sbor bude udržovat ve funkčním stavu nezávisle na KPV. 
Instruktorský sbor převezme od KPV školení aktivit, které mu tematicky náleží. 
Předpokládáme, že systém jednotné propagace, financování a evidence kurzů zůstane v 
kompetenci KPV.  
 
Financování vzdělávacích aktivit 
Veškeré kurzy a semináře nejsou pořádány za účelem zisku. Jedním ze základních nástrojů, 
jimiž KPV podporuje vzdělávání v ČSS, je to, že po dohodě s instruktory či lektory přebírá 
starost o krytí nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním vzdělávacích programů. Zdrojem 
financí jsou příspěvky ČSS, sponzorské dary a příspěvky účastníků vzdělávacích programů. 
Jednotlivé vzdělávací programy mohou mít jak odlišnou výši celkových nákladů, tak i různý 
poměr sponzorských příspěvků, darů, osobních příspěvků účastníků i příspěvku z prostředků 
ČSS. 
 
Napojení speleologického vzdělávání na obecně platné normy 
Vzdělávání speleologů vychází z myšlenky, že jde o dobrovolnou činnost, jejímž úběžníkem 
je seberealizace a zvyšování kompetentnosti každého speleologa. Sdružování do organizací 
typu ČSS by takovouto snahu mělo co nejvíc usnadňovat. KPV proto nemá záměr vyvíjet 
aktivity, které by měly či snadno mohly vést ke zvyšování formalizace nebo úřední regulace 
jakýchkoliv činností ve speleologii. Ze stejného důvodu nebude usilovat o akreditaci či jiné 
obecné uznání vzdělávacích programů, pokud to nezačne být vyžadováno obecnými předpisy 
anebo pokud by z toho nevyplývalo podstatné zlepšení možností při tvorbě a realizaci 
vzdělávacích programů (např. možnost pojištění instruktorů). 
 
 


