Vnitřní směrnice Klubu Obedience CZ
pro provádění instruktorské činnosti

Květen 2012

A. Všeobecná ustanovení
Instruktoři obedience organizují a vedou výcvik. Jsou důležitým činitelem při rozvoji týmů a musí
proto mít nejen potřebné odborné a praktické znalosti a přehled o metodice výcviku psů, ale i
odpovídající charakterové vlastnosti. Vzhledem k povaze zastávané činnosti musí mít i dobré
organizační a řídící schopnosti. Školení instruktorů jsou pořádána dle potřeby.

B. Instruktoři
Adept na instruktora musí splňovat tyto podmínky:
a) řádné členství v Klubu Obedience CZ,
b) zdravotní a psychická způsobilost,
c) účast na semináři se školitelem, který má složenou zkoušku OB3,
d) úspěšné splnění písemné a praktické zkoušky,
e) následná pomoc na akci pořádané Klubem Obedience CZ bez nároku na honorář a uspořádání
otevřeného tréninku.
Instruktor Klubu Obedience CZ je instruktorem oprávněným vedením tréninků obedience na území
ČR. Předpokládá se, že během aktivní činnosti instruktor prokáže své schopnosti a bude se dále
vzdělávat a sbírat zkušenosti. Prostřednictvím výboru Klubu Obedience CZ jsou instruktoři řízeni a
dále jsou:
a) evidováni v seznamu instruktorů, který je zveřejněn na stránkách Klubu Obedience CZ,
b) proškolováni,
c) kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti,
d) řešeni při případných přestupcích, týkající se výkonu funkce, a to až po odvolání z funkce
instruktora.

C. Zkoušky instruktorů
1. Návrh ke zkoušce instruktora
Návrh je podáván na předepsaném formuláři. Kandidát musí splňovat podmínky uvedené v bodě B.
Tento formulář zasílá kandidát výboru Klubu Obedience CZ. Výbor tyto žádosti shromažďuje,
projednává a dle potřeby Klubu realizuje.
2. Organizace zkoušek instruktorů
a) Zkoušky organizuje výhradně výbor Klubu Obedience CZ, který za tímto účelem ustavuje zkušební
komisi složenou z členů výboru a dalších osob jmenovaných výborem klubu. Tuto komisi schvaluje
výbor Klubu Obedience CZ s právem provedení případných změn.
b) Při neúspěšném provedení zkoušek může adept tyto v dalším období opakovat.
c) Školení a následná přezkoušení pořádané Klubem Obedience CZ jsou povinná. Adepti jsou předem
seznámeni s rozsahem otázek a průběhem zkoušek. Termín a místo konání musí být sděleno adeptům
s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně 6 týdnů před konáním akce.
3. Obsah zkoušek instruktorů
a) Písemná část
Test zahrnující otázky z oblasti:
- zkušebního řádu Klubu Obedience CZ
b) Praktická část
- praktické prověření schopnosti plnit funkci instruktora dle zkušebního řádu
Před provedením zkoušek stanoví komise organizaci a náplň jednotlivých částí zkoušky.

Pro udělení licence instruktora musí adept absolvovat školení se školitelem, který má složenou
zkoušku OB3. Potvrzení o účasti na tomto školení si adept nechá zaznamenat do výkonnostního
průkazu vydaného Klubem Obedience CZ a kopii stránky s tímto potvrzením zasílá spolu s žádostí o
licenci instruktora výboru Klubu Obedience CZ.
Po úspěšném splnění písemné a praktické zkoušky se musí adept na instruktora zúčastnit jakékoliv
sportovní akce (zkoušky, závody) pořádané Klubem Obedience CZ na pozici pomocníka bez nároku
na honorář za tuto výpomoc.
Další podmínkou je uspořádání veřejného tréninku na vlastní náklady. Veřejným tréninkem se rozumí
trénink určený pro veřejnost s žádným nebo minimálním poplatkem za účast na tréninku. Tyto
tréninky jsou bezplatně zveřejňovány na stránkách Klubu Obedience CZ.
Po úspěšně vykonané zkoušce a splnění všech podmínek v bodu A obdrží instruktor průkaz instruktora
s fotografií, kterým se může dle potřeby prokazovat.

D. Závěrečná ustanovení
1. Jmenování instruktorů po úspěšně vykonaných zkouškách a splnění podmínek provádí výbor Klubu
Obedience CZ. Platnost kvalifikace instruktora se při každém školení znovu obnovuje potvrzením o
účasti do výkonnostního průkazu vydaného Klubem Obedience CZ. Školení a přezkušování
instruktorů jsou povinná. Dvakrát neomluvená neúčast na školení/přezkoušení, vede k odebrání
licence instruktora. Instruktor, který se dvakrát za sebou neúčastní doškolení, avšak z těchto školení se
osobně omluvil, je pozván na přezkoušení. Nezúčastní-li se nebo při přezkoušení neuspěje, bude mu
odebrána licence instruktora.
2. Instruktor Obedience CZ je oprávněn vést tréninky obedience na území ČR. Instruktor se musí
chovat a vést výcvik tak, aby svým jednáním neporušoval zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména Článek 6 (2) o používání pomůcek, které by mohly
způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa, nebo stres.
3. Za hrubý přestupek vůči zákonu č. 246/1992 Sb., stanovám, řádům či z morálních důvodů, může být
instruktor své funkce zbaven, a to výborem klubu, který ho do funkce jmenoval. K tomuto kroku
výbor Obedience CZ přistupuje také v následujících případech:
a) na žádost samotného instruktora, kterého se odebrání nebo pozastavení licence týká,
b) automaticky ukončením členství v Klubu Obedience CZ,
c) za opakovanou neomluvenou neúčast na školení/přezkoušení instruktorů.
Příloha:
Přihláška žadatele o funkci instruktora Klubu Obedience CZ

Schváleno výborem Klubu Obedience CZ dne 23. 5. 2012 s okamžitou platností.

