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Na základě usnesení VH ČSS 2012 v Žacléři předsednictvo ČSS předkládá tento záměr 

ohledně vzdělávání členů ČSS v letech 2014 a 2015: 

1) Vzdělávací programy ČSS budou určeny hlavně pro členy ČSS a účast na nich bude 

dobrovolná. Vzdělávacích programů se mohou za daných podmínek zúčastňovat i nečleni 

ČSS. Absolvování vzdělávacích programů ČSS není podmínkou či požadavkem k provozování 

jakékoliv činnosti v podzemí. Budou sloužit čistě pro osobní a dobrovolné vzdělávání členů 

ČSS a rozšiřování informací o speleologii a o ČSS u široké veřejnosti.  

2) Předsednictvo ustanoví komisi pro vzdělávání. Komisi bude uložen úkol vypracovat 

koncepci struktury vzdělávacího systému a následné potřebné předpisy (např. vzdělávací 

směrnici, výukové směrnice pro dané kurzy), obsahující především kompetence 

organizačních složek spolupracujících na vzdělávacích programech, sjednocení terminologie 

i samotnou organizaci výuky včetně jejího financování. V návaznosti na to také připraví návrh 

doplnění Stanov a Organizačního řádu ČSS.  Na tomto úkolu i na následné realizaci 

samotných vzdělávacích programů bude spolupracovat s dalšími složkami ČSS (komise, SZS), 

které se na vzdělávání členů ČSS již podílí či budou podílet. 

3) Vzdělávací programy budou rozděleny na semináře, kurzy a instruktorské kurzy.  

               a) Semináře se budou organizovat dle nabídky a zájmu členů či organizačních složek 

ČSS. Jedná se například o semináře: 

- vědního zaměření (karsologie, geologie, hydrogeologie, geofyzika);  

- dokumentační (speleomapování, podzemní fotografování); 

- explorační a záchranářské (JLT, vystrojování vertikál, speleopotápění, speleozáchrana); 

- zdravotní, výukové či legislativní (první pomoc v podzemí, legislativa a účetnictví spolků 

apod.). 

Předpokládá se vznik těchto kurzů: 

              b) základní kurz speleologie určeného hlavně pro začínající členy ČSS; 

              c) instruktorský kurz speleoalpinismu. 

Pro kurzy a instruktorské kurzy, které budou končit zkouškou, se vypracuje metodika 

a vzdělávací standardy (pod gescí komisí či jiných složek ČSS nebo v jejich spolupráci) 

včleněné do výukových směrnic, pokud ještě neexistují. 

Předsednictvo ČSS si je vědomo situace kolem kurzu speleopotápění a v budoucnu chce 

tento kurz udržet stále aktivním v systému vzdělávání ČSS.  

4) Vzdělávací programy budou financovány ze sponzorských příspěvků, darů a osobního 

příspěvku účastníka semináře či kurzu. Členům ČSS bude přispívat na úhradu nákladů 



spojených se vzděláváním také ČSS ze svých prostředků na základě rozhodnutí předsednictva 

ČSS. Finance budou používány výhradně k pokrývání nákladů vzniklých při realizaci 

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.  

5) Pro členy ČSS je na webu společnosti www.speleo.cz k dispozici dotazník týkající 

se vzdělávání v ČSS. Předsednictvo ČSS a budoucí komise pro vzdělávání zohlední výsledky 

dotazníku v připravované struktuře vzdělávacích programů.   

6) Navržené úpravy stanov, organizačního řádu a další předpisy (např. vzdělávací a výcvikové 

směrnice) budou odpovídat vžité hierarchii předpisů ČSS. Pro nabytí účinnosti musí být 

projednány a schváleny předsednictvem ČSS a v případě potřeby podstoupeny k hlasování 

VH ČSS. 

 


