Směrnice ČOS č. 2/2014

Statut Ústřední školy ČOS
Článek 1
Základní ustanovení
1.1

Ústřední škola České obce sokolské (dále jen „ÚŠ ČOS“) je zřízena Českou obcí
sokolskou v souladu s čl. 9 odstavce 8 Stanov ČOS jako její profesionální vzdělávací
a školicí útvar. V návaznosti na činnost programových útvarů uskutečňuje vzdělávací,
pedagogickou, organizační, výzkumnou a konzultační činnost v problematice tělesné
výchovy a sportu a ostatních odborností podle potřeb zřizovatele.

1.2

Výuka ÚŠ ČOS se uskutečňuje v souladu s učebními plány schválenými příslušnými
orgány ČOS, které jsou doloženy pedagogickou dokumentací, v případě
akreditovaných oborů dokumentací schválenou akreditační komisí Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

1.3

Pro koordinaci činnosti ÚŠ ČOS s ostatními odbornými programovými útvary
v oblasti vzdělávání, včetně přípravy podkladů pro hodnocení ÚŠ ČOS, je zřízena
Rada pro vzdělávání, jejíž členy jmenuje Předsednictvo ČOS v souladu s jejím
statutem.
Článek 2
Organizační členění
Výbor ČOS

Předsednictvo ČOS

Starosta ČOS
řídí v oblasti pracovněprávních vztahů

Člen pověřený P ČOS za oblast
vzdělávání, Rada pro vzdělávání
Provádí hodnocení činnosti, předává
informace o činnosti ÚŠ ČOS
Předsednictvu ČOS

Metodik ÚŠ ČOS

Referent ÚŠ ČOS
Ředitel ÚŠ ČOS
řídí a zodpovídá za
činnost

Externí lektoři na základě dohody
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Článek 3.
Předmět činnosti
3.1

ÚŠ ČOS ve své vzdělávací působnosti:
a) zajišťuje
výchovu
sokolských
odborníků
v rámci
akreditovaného
i neakreditovaného vzdělávání v oblasti tělesné výchovy a sportu a dále vzdělávací
(lektorskou) činnost,
b) je garantem akreditovaných vzdělávacích programů,
c) provádí školení cvičitelů III. třídy a trenérů s nižší kvalifikací (licence C),
d) na základě požadavků odborných programových útvarů a dalších útvarů ČOS
zajišťuje pro potřeby zřizovatele akreditace vzdělávacích programů u příslušných
akreditačních komisí,
e) zajišťuje pro cvičitele, trenéry, rozhodčí, instruktory a činovníky podle potřeb ČOS
a jejích odborných programových útvarů kurzy, doškolování a semináře na základě
příslušné pedagogické dokumentace, případně pokynů a směrnic ČOS. Využívá
při své činnosti i poznatky a zkušenosti z tělocvičných jednot a žup,
f) po dohodě se zadavateli na základě komerčních vztahů pořádá další vzdělávací
akce pro jiné spolky a organizace,
g) je odborným garantem školení cvičitelů a trenérů II. třídy organizovaných
oblastními středisky školení ČOS; ve spolupráci s ostatními odbornými
programovými útvary se podílí na metodickém vedení a pedagogické činnosti
uvedených středisek v oblasti vzdělávání,
h) umožňuje pedagogické a odborné vzdělávání a praxe zaměstnanců a členů
lektorského sboru ÚŠ ČOS u jiných vzdělávacích zařízení,
i) umožňuje pedagogické a odborné praxe studentům nebo odborníkům jiných
vzdělávacích institucí na akcích ÚŠ ČOS,
j) ve spolupráci s ostatními programovými útvary zajišťuje vydávání studijních,
metodických a dalších odborných publikací pro vlastní výuku a podle potřeby
i pro širší veřejnost,
k) poskytuje poradenství pro odborné programové útvary v oblasti vzdělávání a úprav
systému vzdělávání, vzdělávacích plánů a učebních osnov.

3.2

V odborné činnosti ÚŠ ČOS:
a) umožňuje provádět výzkumnou činnost metodikům ÚŠ ČOS a dalším vědeckým
pracovníkům v oblasti tělesné výchovy a sportu, výsledky práce zveřejňuje
v sokolském tisku a odborných publikacích a při akcích s odborným zaměřením
na oblast vzdělávání,
b) je odpovědná za koordinaci a metodické řízení oblastních středisek vzdělávání
a podílí se na jejich zřizování,
c) podílí se ve spolupráci s odbornými programovými útvary na zajištění přenosu
nových poznatků z oblasti tělesné výchovy a sportu do sokolského hnutí,
d) uplatňuje poznatky vycházející z tělocvičné a sportovní činnosti sokolských jednot
a žup,
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e) ve spolupráci s odbornými útvary pořádá konference, sympozia a další odborné
akce s tělocvičnou a sportovní problematikou.
Článek 4
Řízení ÚŠ ČOS a její personální zajištění
4.1

V souladu se stanovami ČOS (čl. 9 odstavec 6.3.5) je sledování, kontrola a hodnocení
činnosti ÚŠ ČOS prováděno Předsednictvem ČOS. Za organizaci, odbornou činnost
a metodické řízení ÚŠ ČOS odpovídá Předsednictvu ČOS jeho pověřený člen. Vlastní
činnost ÚŠ ČOS se řídí metodickými pokyny pověřeného člena Předsednictva ČOS.
Tyto pokyny však nesmějí zasahovat do oblasti pracovněprávního vztahu zaměstnance
a zaměstnavatele.

4.2

ÚŠ ČOS řídí její ředitel, který zodpovídá za její pedagogickou, hospodářskou
a provozní činnost včetně vytváření podmínek pro odbornou práci. Je ustanoven
Předsednictvem ČOS a jmenován starostou ČOS na základě výsledků výběrového
řízení.

4.3

Funkční povinnosti ředitele ÚŠ ČOS jsou vymezeny jeho náplní práce. Každoročně
předkládá prostřednictvím Rady pro vzdělávání ke schválení Předsednictvu ČOS
výroční zprávu ÚŠ ČOS nejdéle do konce března za uplynulý rok.

4.4

Pedagogická a odborná činnost ÚŠ ČOS je zajišťována interními a externími
pedagogickými pracovníky s odpovídající kvalifikací, kteří působí na ÚŠ ČOS
na základě pracovní smlouvy nebo dohody a tvoří lektorský sbor. Za odbornou
a pedagogickou úroveň odpovídá ředitel ÚŠ ČOS.

4.5

Ředitel ÚŠ ČOS může zřídit odborné pracovní skupiny k řešení konkrétních úkolů
spojených s činností a programem ÚŠ ČOS.
Článek 5
Studijní podmínky

5.1

Podmínky studia včetně práv a povinností jeho účastníků upravuje Studijní řád
ÚŠ ČOS.

5.2

Vzdělávací akce jsou přednostně určeny členům ČOS, v případě volné kapacity se jich
může účastnit i nesokolská veřejnost.
Článek 6
Ekonomické zajištění

6.1

Financování činnosti ÚŠ ČOS je zajišťováno:
a) z vlastních zdrojů ČOS a ze státních dotací,
b) z poplatků účastníků vzdělávacích akcí,
c) z poplatků zadavatelů vzdělávacích akcí jiných spolků a organizací,
d) z grantů podávaných prostřednictvím ČOS.

6.2

Hospodaření ÚŠ ČOS je součástí hospodaření celé ČOS. Řídí se rozpočtem ČOS,
který je schválen Výborem ČOS. Průběh hospodaření hlídá oddělení plánu a rozpočtu
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ČOS a o plnění a čerpání rozpočtu ÚŠ ČOS v příjmové a výdajové části informuje
každý měsíc ředitele ÚŠ ČOS.
Článek 7
Ustanovení přechodná a závěrečná
7.1

Ustanovení Statutu ÚŠ ČOS vycházejí ze Stanov ČOS, obecně platných norem,
směrnic ČOS a podléhají jejich změnám stejně jako případné změny struktury a názvů
útvarů ústředí ČOS.

7.2

Na ustanovení Statutu navazuje Studijní řád ÚŠ ČOS.

7.3

Statut ÚŠ ČOS nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Předsednictva ČOS.

Ing. Mgr. Miroslav Kroc v. r.
jednatel ČOS

Ing. Hana Moučková v. r.
starostka ČOS

Směrnice Statut Ústřední školy ČOS byla schválena usnesením č. 235/11 na 11. zasedání
Předsednictva ČOS dne 4. dubna 2014.

