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VZDĚLÁVACÍ A METODICKÁ KOMISE 
 
Směrnice Českého šermířského svazu ke složení, činnosti a kompetencí Vzdělávací a metodické komise. 
 

Článek I 
Všeobecné ustanovení 

 
Vzdělávací a metodická komise (dále jen VzMK) je poradním orgánem Výkonného výboru Českého 
šermířského svazu (dále jen ČŠS) v oblasti vzdělávání trenérů všech tříd a metodiky pro rozvoj šermu. 
 

Článek II 
Složení VzMK 

 
VzMK je složena z těchto členů: 
1) vedoucí VzMK (jmenovaný VV ČŠS), 
2) lektoři jednotlivých zbraní (jmenovaní VV ČŠS), 
3) jeden člen komise s dlouholetou úspěšnou trenérskou praxí v šermu (jmenovaný VV ČŠS), 
4) zástupce vedení ČŠS. 
 

Článek III 
Vedoucí VzMK 

 
Vedoucího VzMK vybírá, navrhuje a jmenuje VV ČŠS, na základě níže uvedených požadavků, a to zpravidla na 
funkční období 4-letého olympijského cyklu. 
Vedoucí VzMK musí splňovat tyto požadavky: 
• alespoň 15 let trenérské praxe, 
• trenér šermu na úrovni reprezentačních družstev, 
• aktivní v oblastech školení, vzdělávání, 
• schopnost komunikace v cizím jazyce se zahraničními partnery. 
Vedoucí VzMK: 
• svolává a řídí zasedání VzMK, zasedání mohou probíhat elektronickou formou, 
• pověřuje jednoho ze členů zápisem z jednání VzMK, 
• kontroluje, finalizuje a rozesílá zápisy z jednání VzMK předsedovi ČSS, sekretariátu ČŠS, členům VV ČŠS a 

členům VzMK, 
• prezentuje činnost VzMK na celostátních seminářích a VH ČŠS, 
• spolupracuje s oddíly a kluby, v rámci možností je navštěvuje a nabízí jim konzultace v oblasti metodiky 

šermu, 
• řídí a aktivně se podílí na přípravách a realizacích odborných seminářů a doškolování trenérů ČŠS. 
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Článek IV 

Členové VzMK 
 
Ostatními členy VzMK se stávají osoby zastávající uvedené posty v Článku II, a to 
zpravidla na funkční období 4-letého olympijského cyklu. 
Členové VzMK: 
• řídí se pokyny vedoucího VzMK, 
• spolupracují s vedoucím VzMK na zápisech z jednání VzMK, 
• vyvíjí aktivní činnost v oblasti shromažďování informací z oblasti obecné sportovní a specifické šermířské 

metodiky z domácích i zahraničních zdrojů, 
• prezentují činnost VzMK jak na klubové, tak i celostátní úrovni, 
• spolupracují s oddíly a kluby, v rámci možností je navštěvují a nabízí jim konzultace v oblasti metodiky 

šermu, 
• poukazují na nestandardy metodiky šermu v rámci všech struktur ČŠS, 
• společně s vedoucím VzMK navrhují metodiku šermu podporující přirozený rozvoj sportovců a úspěšnou 

reprezentaci českých šermířů na mezinárodní úrovni, 
• aktivně se podílí na přípravách a realizacích odborných seminářů a doškolování trenérů ČŠS. 
 

Článek V 
Spolupráce s trenéry mimo VzMK 

 
Na základě požadavku lektora, ustanovení VzMK nebo v případě nemožnosti lektora daný seminář vést se 
mohou na vedení seminářů podílet i další kvalifikovaní trenéři či jiní specialisté. 
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