
Název: Školení instruktorů základního snowboardingu 
 

 
 

Termín: 11.–16. 12. 2016 (závazné přihlášení do 30. 10. 2016) 
 

Zájemci: Určeno pro odbornou veřejnost (zájemci bez pedagogického vzdělání – 
nutno absolvovat 8 hod Obecné teoretické části) 
Zájemci kontaktujte pí. Pánkovou (pankova@ftvs.cuni.cz)   
 

Místo konání: Bouda Na Muldě, Pec pod Sněžkou 
 

Rozsah: 5 dní kurzovní výuky (dotace 40 hodin) 
 

Výstup: Kvalifikační průkaz Instruktor základního snowboardingu s platností 
5 let (vhodné pro práci s mládeží v klubech, pro výuku na školních 
kurzech, některých LŠ v ČR) 
 

Popis kurzu: Obsahová náplň kurzu: 

 Technika a metodika jízdy na snowboardu 

 Problematika výuky snowboardingu na školních kursech 

 Snowboardová technologie  

 Zásady pro bezpečnost při výuce snowboardingu 

 Práce s videotechnikou při výuce snowboardingu. 
 

Výuku zajišťují cvičitelé snowboardingu z UK FTVS Praha. 
 

Cena: 5 000,- Kč (kurzovné, ubytování a strava, metodické materiály a 
vystavení průkazu)  
V ceně není zahrnuta doprava, vleky (cca 1 750 Kč) 
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Obecná 
teoretická 
část 
(na UK FTVS 
v Praze): 
 

 Organizace lyžování v ČR, právní odpovědnost (1 hod) 

 Základy pedagogiky a psychologie, zvláštnosti výuky dětí (2 hod) 

 Základy anatomie a fyziologie (2 hod) 

 Základy hygieny, výživy, traumatologie a PP (2 hod) 

 Základy biomechaniky sportu (1 hod) 
 

Vybavení: Vlastní snowboardové vybavení a lyžařské vosky 
 

Kontakt a 
informace: 

gnad@ftvs.cuni.cz, pankova@ftvs.cuni.cz 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA 

NEJPOZDĚJI DO 30. 10. 2016 

 
Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz  nebo faxem – 242 454 712. 

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na Vaši e-mailovou adresu. 

 

Závazně se přihlašuji na  

Školení instruktorů základního snowboardingu 
  
v termínu 11.–16. 12. 2016: 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

RODNÉ ČÍSLO: 

E-MAIL: 

TELEFON: 

NÁZEV A ADRESA ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

 

IČO:      DIČ: 

 

ZPŮSOB PLATBY (prosím zaškrtněte): 

O fakturou = dodám objednávku 

O zašlu na účet (bez fakturace) 

O zaplatím v hotovosti na sekretariátě katedry Sportů v přírodě do 30. 10. 2016. 

 

FOTOKOPII SVÉHO DOSAVADNÍHO PEDAGOGICKÉHO VZDĚLÁNÍ ZAŠLU (prosím zaškrtněte): 

O e-mailem na pankova@ftvs.cuni.cz 

O faxem na číslo 242 454 712 

O poštou na adresu: Blanka Pánková, katedra SP, José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

O donesu osobně do 15. 11. 2016 na sekretariát katedry Sportů v přírodě 

 

Datum:      Podpis: 

     (při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště) 

 

 

O = zaškrtněte / zvýrazněte 
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