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SYSTÉM LYŽAŘSKÝCH KVALIFIKACÍ V ČESKÉ REPUBLICE.
V souvislosti s Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September
2005 on the recognition of professional qualifications, Interski ČR předkládá systém lyžařských
kvalifikací v České republice.
Systém státem uznávaných lyžařských kvalifikací v České republice je trojstupňový. Obsah, rozsah
školení a zkouškové požadavky pro všechny stupně lyžařských kvalifikací stanovuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).
Instruktor lyžování
Je základní lyžařská kvalifikace používaná interně různými sdruženími, kluby, lyžařskými školami,
v rámci školství apod. Délka školení je v rozsahu min. 40 hodin. Její držitel je oprávněn
· provádět výuku veřejnosti pouze v rámci těchto sdružení, klubů a lyžařských škol, nikoli
samostatně jako profesi.
Cvičitel lyžování
Tato kvalifikace je nadstavbou kvalifikace instruktor a splňuje český státní minimum standard
stanovený MŠMT ČR pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti za účelem výuky lyžování
veřejnosti. Minimální délka školení je 210 hodin a obsahem jsou části sjezdového lyžování a běhu na
lyžích. Kvalifikace opravňuje držitele:
· k získání oprávnění pro výuku lyžování a k výuce veřejnosti v plném rozsahu,
· založení a provozování komerční lyžařské školy, případně ke školení Instruktorů lyžování
Učitel lyžování
Tato kvalifikace je nadstavbou kvalifikace cvičitel a její držitel má stejná práva jako Cvičitel lyžování
– jde tedy rovněž o profesní kvalifikaci,
· držitelé této kvalifikace působí v ČR jako lektoři školení lyžařských kvalifikaci Instruktor a
Cvičitel,
· podílejí se na rozvoji techniky a metodiky lyžování v ČR, působí v národních i mezinárodních
lyžařských organizacích a podobně.
Jednotlivé kvalifikace na sebe navazují a vyšší kvalifikaci může získat pouze držitel kvalifikace o
stupeň nižší, po splnění praxe v předepsaném rozsahu.
Je přípustné, aby jednotlivá sdružení, kluby a lyžařské školy v rámci svých aktivit používala interní
označení, např. Instruktor sjíždění, běhu, snowboardingu a podobně. Asociace profesionálních učitelů
lyžování (APUL) v návaznosti na své členství v ISIA obdobně použivá Instruktor APUL C,B,A.
Kvalifikace Instruktor APUL A splňuje podmínky Minimumstandardu ISIA (rozsah 450 hodin).

