Přehled programu Vzdělávacího střediska župy Olomoucké - Smrčkovy 2019
Datum

Název akce

Typ, pořadatel akce

19. 1.

Rozhodčí florbalu

9 – 10. 2.
16. 2.
17. 2.

Hory na sněžnicích
Gymnastika pro cvičitele - základy
Gymnastika pro cvičitele – akrobacie,
nářadí
Pohybové hraní s dětmi…
Oblastní sraz ženy
Jógové rozcvičky pro děti
Oblastní sraz PD
Seminář Rozhodčí TeamGym

Seminář, školení
rozhodčích ČOS
Seminář VSO
Seminář VSO
Seminář VSO

2. 3.
9. 3.
10. 3.
23. 3.
6 - 7. 4.
14. 4.
26 - 28.4.
31. 5. – 2. 6.
1 - 2. 6.
20 - 22. 9.
27 – 29. 9.
4 - 6. 10.
11 - 13. 10.
25 - 28. 10.
30. 11.

Atletika pro cvičitele
Cvičitel pobytu v přírodě III. tř.
I. konzultace
Cvičitelé pobytu v přírodě III. tř.
II. konzultace
Táborové hry
Cvičitelé sportovní Všestrannosti III. Tř
základ
Oblastní sraz cvičitelé žactvo
Cvičitelé RDPD III. třídy I. konzultace
Cvičitelé sportovní Všestrannosti III. Tř
odborná část
Cvičitelé RDPD III. třídy II. konzultace
Župní doškolovací sraz

Místo
konání
Olomouc
Jeseníky
Olomouc
Olomouc

Seminář VSO
Oblastní sraz
Seminář VSO
Oblastní sraz
Seminář, školení
rozhodčích ČOS
Seminář VSO
Školení III. třídy

Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc

Školení III. třídy

Školení III. Tř.,VSO

Jurenkova
Osada
Jurenkova
Osada
Olomouc

Oblastní sraz
Školení III. Tř.,VSO
Školení III. Tř.,VSO

Olomouc
Olomouc
Olomouc

Školení III. Tř.,VSO
Župní sraz

Olomouc
Olomouc

Seminář VSO

Olomouc
Radíkov

Školení rozhodčích florbalu sokolské všestrannosti
č. 901/19
Termín: 19. 1. 2019
Místo: Olomouc
Pro cvičitele všestrannosti, kteří vedou florbalové oddíly a zúčastňují se soutěží, organizují tyto soutěže a
chtěli by se aktivně zapojit i do rozhodování utkání. Program se bude věnovat objasnění pravidel a systému
florbalových soutěží v Sokole, postavením a rolí rozhodčího, hlavní část bude zaměřena na rozhodování
v zápasech a turnajích, získání praxe v pozici rozhodčího. Úspěšný absolvent získá průkaz rozhodčího
florbalu odboru všestrannosti ČOS. Pro stávající rozhodčí slouží jako doškolení k prodloužení platnosti
kvalifikace rozhodčího.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/RY51p3IK6OLbCvGF3
Přihlášky: do:6. 1. 2019
Poplatek: člen 400,- Kč / nečlen 800,- Kč

Hory na sněžnicích
č. 902/19
Termín: 9. – 10. 2. 2019
Místo: Rychlebské hory, Jeseníky
Expediční seminář po „snad“ zasněžených hřebenech oblasti Kralického sněžníku. Seznámení s možnostmi
sněžnic při výšlapu cestou necestou skrz závěje, les i pláně. Přenocování v loveckém srubu. Akce je fyzicky
náročnější, ale zvládnou ji všichni zdraví lidé normální kondice s přiměřeným vybavením do zimní přírody.
Akce kapacitně omezena. Přednost mají noví zájemci před účastníky minulých ročníků.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/x6Nry9qZmTDTOUvp1
Přihlášky: do 21. 1. 2019
Poplatek: člen ČOS 600,- Kč / nečlen 1000,- Kč

Gymnastika pro cvičitele - základy
č. 903/19
Termín: 16. 2. 2019
Místo: Olomouc
Seminář především pro cvičitele předškoláků a žactva, kteří začínají s dětmi s gymnastikou a potřebují
zvládnout metodiku, dopomoc a záchranu u základních prvků. Krom metodiky nácviku základních
cvičebních tvarů v akrobacii (kotouly, přemet stranou, stojky…) se bude zkušený lektor věnovat velkou část
semináře důležité gymnastické průpravě.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/aJrzafBgesk7Kpdo1
Přihlášky do:3. 2. 2019
Poplatek: člen 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Gymnastika pro cvičitele – akrobaice a nářadí
č. 904/19
Termín: 17. 2. 2019
Místo: Olomouc
Seminář především pro cvičitele žactva a dorostu, kteří se věnují gymnastice. Obsahem bude metodika
nácviku, vysvětlení správného provedení, dopomoci a záchrany při náročnějších cvičebních tvarech u
cvičení prostných i na nářadí v přibližném rozsahu gymnastické části soutěží sokolské všestrannosti.
Seminář se nebude věnovat průpravným cvičením, základním cvičebním tvarům, bude víceméně volně
navazovat na předchozí seminář.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/ehJ7FONFUukIoZy22
Přihlášky: do 3. 2. 2019
Poplatek: člen 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Pohybové hraní s dětmi s tradičními i netradičními pomůckami
č. 905/19
Termín: 2. 3. 2019
Místo: Olomouc
Seminář bude zaměřen na pohybovou přípravu dětí mladšího (i předškolního) věku s využitím novin, míčků,
míčů, kolíčků, žíněnek, ringo kroužků a padáku.
Cílem bude si představit a prakticky si vyzkoušet pohybové hry a jejich obměny s využitím netradičních
pomůcek pro všestranný rozvoj (rychlosti, obratnosti a tvořivosti) a sociální rozvoj (spolupráce) dětí
v mladším školním věku. Při hraní začneme jednoduchými lokomočními hrami s novinami a míčky přes
honičky a hry v družstvech se probereme ke společnému hraní s padákem.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/KHYR6CHo36Rm0KN23
Přihlášky: do 17. 2. 2019
Poplatek: člen 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Oblastní sraz cvičitelů žen, seniorky
oblastní sraz
Termín: 9. 3. 2019
Místo: Olomouc
Oblastní sraz připravovaný náčelnictvem župy určený pro cvičitele, cvičitelky žen a seniorek.
V programu 6ti hodinového srazu bude seznámení s metodou Fit pain free – cvičením pro odstranění
bolestí zad. Dále cvičení s hudbou a zásobníky cviků pro seniory.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/EXr7rVPxux5hGF7o2
Přihlášky: do 24. 2. 2019
Poplatek: člen ČOS 50 Kč

Jógové rozcvičky pro děti
č.906/19
Termín: 10. 3. 2019
Místo: Olomouc
Tento jednodenní seminář s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin vám dá praktický návod a inspiraci, jak
lze zařadit prvky jógy do cvičební jednotky pro děti předškolního a mladšího školního věku. Seminář
nebude obsahovat mnoho teorie, je zaměřený především na praxi a principy zdravého pohybu v kontextu
jógy. Není potřeba mít předchozí zkušenosti s jógou, ale vlastní praxe je výhodou a pro následné cvičení
jógy s dětmi i nutností.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/t103fesVhJU0sIpD2
Přihlášky: do 24. 2. 2019
Poplatek: člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Oblastní sraz cvičitelů rodiče a děti, předškolní děti
oblastní sraz
Termín: 23. 3. 2019
Místo: Olomouc
Oblastní sraz připravovaný náčelnictvem župy určený cvičitelům předškolních dětí a rodičů s dětmi.
V programu 6ti hodinového srazu budou základy akrobacie pro předškoláky, využití sletového náčiní
v hodinách RD a PD, jóga pro děti, cvičení s padákem.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/yKzM3leiK9m5Fnxc2
Přihlášky: do 10. 3. 2019
Poplatek: člen ČOS 50 Kč

Seminář TGJ
č. 907/19
Termín: 6. – 7. 4. 2019
Místo: Olomouc
Seznamuje s pravidly soutěží MTG a TGJ a úpravami platnými od roku 2019 na soutěžích ČOS. Seminář TGJ
je koncipován jako doškolovací seminář pro cvičitele, trenéry a rozhodčí (sobota) a současně jako školení
nových rozhodčích TGJ odboru všestrannosti ČOS (sobota i neděle). Sobotní část slouží pro stávající
rozhodčí k prodloužení platnosti kvalifikace rozhodčího.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/UyOo2KpuqJ9hqngj1
Přihlášky: do 24. 3. 2019
Poplatek: 400 Kč jeden den/ 600 Kč oba dny

Atletika pro cvičitele
č. 908/19
Termín: 14. 4. 2019
Místo: Olomouc
Seminář určen zejména cvičitelům všestrannosti žákovských kategorií. Zkušený trenér ukáže, jak
postupovat při nácviku základních atletických disciplín v přibližném rozsahu cvičebního programu
všestrannosti žákovských kategorií. Vysvětlí jak postupovat při nácviku, předvede průpravná a zpestřující
cvičení, hry pro rozvoj atletických dovedností. Též vysvětlí základy pravidel a hodnocení atletických disciplín
při soutěžích.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/fIqdfms4mP5MyPeU2
Přihlášky: do 31. 3. 2019
Poplatek: člen ČOS 300,- Kč / nečlen 500,- Kč

Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy
č. 909/19
Termíny: 1. Konzultace 26. 4. – 28. 4. 2019
Místo: Olomouc, Radíkov
2. konzultace 31. 5. – 2. 6. 2019
Místo: Jurenkova Osada, Třebíč, Studenec
Školení organizované ve spolupráci s komisí PP OV ČOS. Toto školení je vhodné pro všechny zájemce o
pobyt v přírodě a tábory, také pro cvičitele všestrannosti, kteří chtějí do programu svých oddílů zařazovat i
akce pobytu v přírodě, či se zúčastňují zálesáckých závodů zdatnosti. Obsahem školení je výběr a vedení
her v přírodě, odborně technické dovednosti jako uzlování, práce s mapou, rozdělávání ohně…, první
pomoc v přírodě, příprava na ZZZ, příprava na zajištění různých organizačních forem PP včetně táborů a
jejich legislativy.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/bylPevjTy009SxuH2
Přihlášky: do 1. 4. 2019
Poplatek: člen 1500Kč / nečlen 3000,- Kč

Táborové hry
č. 910/19
Termín: 1. – 2. 6. 2019
Místo: Jurenkova Osada, Studenec, Třebíč
Tradiční seminář vhodný zejména jako inspirace vedoucím na dětské tábory a pro akce pobytu v přírodě.
Hry připraví zkušení lektoři z oblasti přípravy a uvádění her. Program zaměříme na různé typy her a aktivit
vhodných do táborového prostředí. Letošní ročník se ponese v duchu kouzel a vědeckého bádání. Navíc nás
čeká společné posezení u ohně a diskuze na ožehavá táborová témata. Více v podrobnějších informacích.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/lSfGNvHBT0e4nW6I2
Přihlášky: do 19. 5. 2019
Poplatek: člen ČOS 600,- Kč / nečlen 1200,- Kč

Cvičitelé sportovní všestrannosti III. Třídy I. Konzultace - základní část
č. 911/19
Termín: 20. -22. 9. 2019
Místo: Olomouc
Určeno pro všechny zájemce o získání kvalifikace Cvičitel sportovní všestrannosti III. Třídy, nebo
pomahatele. Rozsah školení jeden víkend. Na toto školení navazuje odborná část v termínu 11 - 13. 10.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/dsHhSEkC4eoRAmdJ2
Přihlášky: do 8. 9. 2019
Poplatek: člen ČOS 600,- Kč / nečlen 1200,-Kč

Oblastní sraz cvičitelů a cvičitelek žákovských kategorií
oblastní sraz
Termín: 27 – 29. 9. 2019
Místo: Olomouc
Oblastní sraz připravovaný náčelnictvem župy určený cvičitelům žákovských kategorií. Ve víkendovém
programu budou míčové a netradiční hry, parkour, lezení na umělé stěně, kolovadlo, cvičení na airtracku,
workshop „využití rinosetu“, romantický výlet a taky večerního posezení. Sraz je též vhodný jako setkání
v minulých letech vyškolených cvičitelů sportovní všestrannosti.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/ccCFSICqVLMOq5kk2
Přihlášky: do 15. 9. 2019
Poplatek: bude upřesněno v pozvánkách

Cvičitelé rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy
č. 912/19
Termíny:
4 – 6. 10. 2019
I. Konzultace
Místo: Olomouc
25. – 28. 10. 2019
II. konzultace + zkoušky
Místo: Olomouc
Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro
přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a zkouškami.
Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v
oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/EuK2J3LoD2eVJQU23
Přihlášky: do 8. 9. 2019
Poplatek: člen ČOS 1500,- Kč / nečlen 3000,-Kč

Cvičitelé sportovní všestrannosti III. Třídy II. Konzultace – odborná část
č. 913/19
Termíny:
11 - 13. 10. 2019
Místo: Olomouc
19. 10.
Zkoušky
Navazující na základní část, rozsah jeden víkend, zakončeno písemnou i praktickou zkouškou. Na tuto část
se mohou přihlásit i absolventi dříve (loni) uskutečněné základní části (pomahatelé) vyškolení Olomouci či
jinde. Úspěšným absolvováním školení III. Třídy získáte kvalifikaci pro samostatné vedení cvičebních
jednotek s žactvem, dorostem i dospělými.
Přihlášení online možné zde: https://goo.gl/forms/wZdZGbHwypGIx3po1
Přihlášky: do 28. 9. 2019
Poplatek: člen ČOS 800 Kč / nečlen 1600 Kč

Župní doškolovací sraz
Termíny:
30. 11. 2019
Místo: Olomouc
Doškolovací sraz určený všem cvičitelům sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy. V programu informace
z župy, župního náčelnictva ohledně připravovaných akcí, soutěží atd, novinky v pohybových aktivitách.
Konkrétní program bude uveřejněn v pozvánkách rozesílaných cvičitelům.
Akce jsou pořádány za finanční podpory OV ČOS.
Program bude doplňován a aktualizován na www.sokol.eu, www.sokol.cz, včas rozesílány pozvánky na
akce. Jakékoli dotazy rád zodpovím na em. janemrava@seznam.cz, tel. 724842719, Jan Nemrava

