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Oddíl I. Základní ustanovení

Článek 1. Hlavní úkoly sekce Vzdělávání

I.1.1. Sekce Vzdělávání:

a) stanovuje  závazné  podmínky  pro  pořádání  organizátorských  kurzů  a  udělování
kvalifikací HB, kromě kurzů a kvalifikací udělovaných sekcí BRĎO,

b) jmenuje instruktory HB a konzultanty HB,

c) volí vedoucího Sekce Vzdělávání (potvrzuje jej Valná hromada HB),

d) sleduje změny a doplnění právních předpisů týkajících se akcí pro mládež a informuje o
nich držitele kvalifikací HB,

e) dbá o zvyšování kvality pořádaných organizátorských kurzů, odbornosti a dovedností
organizátorů Hnutí Brontosaurus a obecně akcí Hnutí Brontosaurus,

f) rozhoduje  o  případném odejmutí  kvalifikací  HB (organizátor  HB,  instruktor  HB či
konzultant HB.)

I.1.2. Sekce  Vzdělávání  se  schází  minimálně jedenkrát  ročně.  V případě naléhavé potřeby
svolá vedoucí Sekce její schůzku.

I.1.3. Sekce Vzdělávání je usnášeníschopná v přítomnosti alespoň poloviny členů Sekce či
nadpoloviční většiny konzultantů a instruktorů. Pro stanovení usnášeníschopnosti se do
počtu členů sekce nebo konzultantů a instruktorů nezapočítají ti, kteří se řádně svolané
schůzky bez omluvy nezúčastní.

I.1.4. Sekce  rozhoduje  hlasováním -  nadpoloviční  většinou  hlasů  členů  Sekce  přítomných
jednání. 

I.1.5. V případě, že je třeba rozhodnout v průběhu roku, jsou osloveni všichni členové Sekce,
aby vyjádřili  svůj  názor  pomocí  elektronické komunikace.  Na základě  nadpoloviční
většiny  ohlasů  rozhodne vedoucí  Sekce.  V případě,  že  by  bylo  třeba  rozhodnout  v
krátkém časovém úseku, budou osloveni pouze všichni konzultanti a instruktoři HB a na
základě  nadpoloviční  většiny  ohlasů  rozhodne  vedoucí  Sekce.  Všechna  takováto
rozhodnutí jsou platná do dalšího jednání Sekce Vzdělávání, kdy jsou buď potvrzena,
nebo zrušena.

I.1.6. Pro realizování a přípravu vzdělávacích programů (kurzů) je možné ustanovit pracovní
skupinu, která podléhá sekci Vzdělávání a za kterou odpovídá určený Konzultant HB.
Závěry z jednání těchto skupin schvaluje Sekce.

Článek 2. Členství v sekci

I.2.1. Členem Sekce Vzdělávání  se  může stát  každý člen  Hnutí  Brontosaurus,  který  splní
následující podmínky:
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a) Je starší 18 let,

b) má praxi při organizování akcí pro mládež,

c) má zájem podílet se na práci Sekce,

d) je schválen sekcí Vzdělávání.

I.2.2. Členství v sekci automaticky vzniká získáním kvalifikace Konzultant nebo Instruktor
HB.

I.2.3. Členství  v  Sekci  zaniká  po  3  letech,  nebo  po  vypršení  kvalifikace  Konzultant  či
Instruktor.

Článek 3. Vedoucí sekce Vzdělávání

I.3.1. Vedoucím  sekce  Vzdělávání  je  člen  této  Sekce  řádně  zvolený  na jednání  Sekce  a
potvrzený Valnou hromadou HB. Vedoucí Sekce Vzdělávání musí být Konzultantem
HB.

I.3.2. Vedoucí sekce Vzdělávání je volen na období 3 let.

I.3.3. Vedoucí sekce Vzdělávání plní následující úkoly:

a) koordinuje práci Sekce,

b) eviduje seznam členů Sekce,

c) potvrzuje udělení a prodloužení kvalifikace Instruktor HB a Konzultant HB,

d) zastupuje  Sekci  Vzdělávání  v jednání  s Radou  Hnutí  Brontosaurus,  se  základními
články, regionálními centry, kluby a dalšími subjekty,

e) aktuálně  informuje  Radu  Hnutí  Brontosaurus  a  v případě  potřeby  základní  články,
regionální centra, kluby či držitele kvalifikací.

Článek 4. Koordinátor Vzdělávání na Ústředí Hnutí Brontosaurus

I.4.1. Koordinátor Vzdělávání je zaměstnancem ústředí HB a stává se automaticky členem
sekce Vzdělávání.

I.4.2. Koordinátor Vzdělávání plní v návaznosti na toto ustanovení následující úkoly:

a) zajišťuje administrativní podporu sekci Vzdělávání, zejm. udržuje databázi kvalifikací
HB a vystavuje a potvrzuje certifikáty HB,

b) zastupuje sekci Vzdělávání při komunikaci s Ústředím HB.
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Oddíl II. Kvalifikace vzdělávacího systému HB

Článek 1. Organizátor víkendovek Hnutí Brontosaurus

II.1.1. Kvalifikaci  „Organizátor  víkendovek  Hnutí  Brontosaurus“  (OvHB nebo malé OHB)
může  získat  každý  člen  Hnutí  Brontosaurus  starší  18  let  po splnění  následujících
podmínek:

a) má účastnickou zkušenost z víkendové akce HB,

b) je seznámen s cíli programů Akce příroda a Akce památky,

c) jeho  pojetí  programových  akcí  a  vzdělávání  není  v  rozporu  s  výchovným  a
pedagogickým působením vycházejícím z programových cílů Hnutí Brontosaurus,

d) má osobnostní předpoklady pro práci s mládeží a vedení akcí.

II.1.2. Kvalifikaci OvHB lze získat:

a) úspěšným absolvováním odpovídajícího víkendového organizátorského kurzu HB,

b) splněním podmínek pro kvalifikaci OvHB v rámci kurzu OHB.

II.1.3. Kvalifikace OvHB je zájemci udělena instruktorem nebo konzultantem HB po splnění
výše uvedených podmínek nebo výjimkou podle bodu 9.2.

II.1.4. Kvalifikace OvHB opravňuje a zároveň je nezbytnou podmínkou pro:

a) vedení programových víkendovek Akce Příroda a Akce Památky,

b) vedení dalších víkendových akcí pořádaných jménem celého HB, pokud tuto podmínku
stanoví VV nebo VH.

II.1.5. Hlavním vedoucím takové akce musí být držitel kvalifikace OvHB. Není přípustné, aby
byl pouze garantem akce a sám na ni fyzicky nebyl přítomen, protože nese za akci
odpovědnost.

II.1.6. Doba  platnosti  kvalifikace  OvHB  není  časově  omezena.  Platnosti  nabývá  dnem
vystavení certifikátu OvHB a zadáním do BISu. 

Článek 2. Organizátor Hnutí Brontosaurus

II.2.1. Kvalifikaci  „Organizátor  Hnutí  Brontosaurus“ (OHB nebo velké  OHB) může získat
každý člen Hnutí Brontosaurus starší 18 let po splnění následujících podmínek:

a) má dostatečnou organizátorskou praxi,

b) jeho pojetí akcí není v rozporu s výchovným působením vycházejícím z programových
cílů Hnutí Brontosaurus,

c) má osobnostní předpoklady pro práci s mládeží a vedení akcí.

d) prokáže  znalosti  a  dovednosti  nutné  k vedení  akcí  z oblasti  zdravovědy,  hygieny,
bezpečnosti,  hospodaření  a  dalších  právních  předpisů  a  dále  dramaturgie,  metodiky,
přípravy a  vedení  akcí,  pedagogiky a  psychologie,  týmové spolupráce  a  ekologické
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výchovy,

II.2.2. Kvalifikaci  OHB  lze  získat  zejména  úspěšným  absolvováním  odpovídajícího
organizátorského kurzu HB.

II.2.3. Kvalifikace OHB je zájemci udělena konzultantem OHB po splnění výše uvedených
podmínek nebo výjimkou podle bodu 9.2.

II.2.4. Kvalifikace OHB opravňuje a zároveň je nezbytnou podmínkou pro:

a) vedení táborů - Prázdnin s Brontosaurem (PsB) a jiných akcí v rámci HB delších než 5
dní,

b) vedení dalších akcí pořádaných jménem celého HB, pokud tuto podmínku stanoví VV
nebo VH.

II.2.5. Hlavním vedoucím takové akce musí být držitel kvalifikace OHB. Není přípustné, aby
byl pouze garantem akce a sám na ni fyzicky nebyl přítomen, protože nese za akci
odpovědnost.

II.2.6. Kvalifikace  Organizátor  HB je  nadřazena  kvalifikaci  Organizátor  víkendovek  HB a
nahrazuje ji.

II.2.7. Doba platnosti kvalifikace OHB je 5 let. Platnosti nabývá dnem vystavení certifikátu
OHB a zadáním do BISu. 

II.2.8. Platnost kvalifikace OHB končí 30. 9. v 5. kalendářním roce od jejího získání nebo
prodloužení. 

II.2.9. Prodloužení platnosti kvalifikace OHB na dalších 5 let potvrzuje kterýkoli Konzultant
HB na  základě  pohovoru  a  doložení  organizátorské  činnosti.  Podmínkou  je  aktivní
bezproblémová činnost v průběhu platnosti kvalifikace.

Článek 3. Instruktor Hnutí Brontosaurus

II.3.1. Instruktor  HB  je  schválen  a  jmenován  sekcí  Vzdělávání  po  splnění  následujících
podmínek:

a) je starší 21 let,

b) je držitelem kvalifikace OHB nejméně 2 roky,

c) má všestranný rozhled a znalosti v oblastech dle bodu 6.1. a je schopen je předávat,

d) má pedagogické schopnosti a další osobnostní předpoklady pro výchovu organizátorů,

e) má zájem být Instruktorem HB a aktivním členem sekce Vzdělávání.

II.3.2. Doporučené jsou tyto další podmínky:

a) podílel se na vedení alespoň jednoho organizátorského kurzu HB,

b) má dlouholetou praxi při pořádání akcí pro mládež a vedl jako hlavní vedoucí nejméně
2 tábory (akci delší než 5 dní),

c) v případě budoucího vedení vzdělávacího kurzu je schopen na jednání sekce Vzdělávání
přednést a obhájit projekt tohoto kurzu a domluvit garanci kurzu s konzultantem HB.
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II.3.3. Práva a povinnosti Instruktora HB

a) Instruktor HB má právo pořádat organizátorské kurzy HB. Tyto musí být garantovány
jedním z Konzultantů HB.

b) Má právo udělovat kvalifikace OvHB v souladu s tímto předpisem.

II.3.4. Povinností  instruktora  HB  je  při  udělení  kvalifikace  OvHB  předat  certifikát  HB  a
informovat koordinátora Vzdělávání (správce databáze HB) o udělených kvalifikacích.
Totéž platí při neudělení kvalifikace OvHB ze závažných důvodů.

II.3.5. Platnost  kvalifikace  Instruktor  HB  je  5  let.  O  jejím  prodloužení  rozhoduje  Sekce
Vzdělávání a její udělení i prodloužení potvrzuje vedoucí Sekce Vzdělávání.

II.3.6. Kvalifikace Instruktor HB je nadřazena kvalifikaci Organizátor HB a nahrazuje ji.

II.3.7. Platnost kvalifikace Instruktor HB končí současně s ukončením členství v HB.

Článek 4. Konzultant Hnutí Brontosaurus

II.4.1. Konzultant  HB je  schválen  a  jmenován  Sekcí  Vzdělávání  po  splnění  následujících
podmínek:

a) je starší 21 let,

b) je držitelem kvalifikace Instruktor nejméně 1 rok,

c) má všestranný rozhled a znalosti v oblastech dle bodu 6.1. a je schopen je předávat,

d) má zájem být  konzultantem OHB a  aktivním členem Sekce  Vzdělávání  a  aktivním
způsobem se podílet na pořádání organizátorských kurzů.

e) podílel se na vedení alespoň jednoho organizátorského kurzu HB,

II.4.2. Doporučené jsou tyto další podmínky:

a) má dlouholetou praxi při pořádání akcí pro mládež a vedl jako hlavní vedoucí nejméně
5 táborů,

b) je všeobecně známou osobností v Hnutí Brontosaurus a pro ostatní členy je autoritou,

c) je  schopen  na  jednání  Sekce  Vzdělávání  obhájit  svoji  představu  budoucí  práce
konzultanta.

II.4.3. Práva a povinnosti Konzultanta HB:

a) Konzultant HB má právo udělovat a prodlužovat kvalifikace OvHB a OHB v souladu
s tímto předpisem.

b) Povinností  konzultanta  HB  je  po  ukončení  kurzu  vydat  absolventům  osvědčení  o
absolvování příslušného organizátorského kurzu HB.

c) Povinností Konzultanta HB je při udělení kvalifikace OHB nebo OvHB předat certifikát
HB  a  informovat  Koordinátora  Vzdělávání  (správce  databáze  HB)  o  udělených  a
prodloužených  kvalifikacích.  Totéž  platí  při  neudělení  či  neprodloužení  kvalifikace
OHB, OvHB ze závažných důvodů.

II.4.4. Platnost  kvalifikace  Konzultant  HB  je  5  let.  O  jejím  prodloužení  rozhoduje  Sekce
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Vzdělávání. Její udělení i prodloužení potvrzuje vedoucí Sekce Vzdělávání.

II.4.5. Kvalifikace Konzultant HB je nadřazena kvalifikaci Instruktor HB a nahrazuje ji.

II.4.6. Platnost kvalifikace Konzultant HB končí současně s ukončením členství v HB.

Článek 5. Všeobecné podmínky kvalifikací

II.5.1. Kvalifikace  jsou  udělovány  na  základě  splnění  podmínek  uvedených  výše  u
jednotlivých stupňů kvalifikací.

II.5.2. Při neudělení či neprodloužení jakékoli kvalifikace HB má zájemce možnost odvolat se
k Sekci Vzdělávání.

II.5.3. Konzultant či instruktor může udělit výjimku při udělování výše uvedených kvalifikací.
Zejména v případě:

a) úspěšného  absolvování  vyšších  kurzu  HB  před  zavedením  nižších  vzdělávacích
kvalifikací HB.

b) prokazatelné, dlouhodobé a kvalitní praxe při vedení brontosauřích akcí, 

c) ukončeného pedagogického vzdělání,

d) úspěšného absolvování příslušného vzdělávání u jiné organizace.

II.5.4. V takovém případě je před udělením kvalifikace doporučena konzultace s uchazečem. 

II.5.5. O výjimečném a  opodstatněném udělení  kvalifikace  Konzultant  nebo Instruktor  HB
informuje Sekci a Koordinátora Vzdělávání.

II.5.6. Kvalifikace může být v určitých případech udělena podmíněně. V tom případě ji lze
udělit  dodatečně  po  splnění  stanovených  podmínek.  Sekce  má  právo  ověřit  splnění
daných podmínek.

II.5.7. Důkazem  o  platnosti  kvalifikace  je  záznam  v databázi  HB,  případně  potvrzený
certifikát.

II.5.8. Ztráta  členství  v HB neovlivňuje udělené kvalifikace a  jejich platnost  případně není
pozastavena.

Oddíl III. Vzdělávací kurzy Hnutí Brontosaurus

Článek 1. Víkendový organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus

III.1.1. Víkendový kurz je garantován Instruktorem nebo Konzultantem HB, který dohlíží nad
obsahem kurzu a je přítomen prezentacím a obhajobám absolventských projektů.

III.1.2. Víkendový kurz je pořádán pod jedním z programů HB a jeho koordinátor zodpovídá za
realizaci a průběh kurzu.

III.1.3. Probíhá v rozsahu minimálně jednoho víkendu s náplní podle osnov schválených Sekcí
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Vzdělávání.

III.1.4. Úspěšný absolvent kurzu získává v souladu s tímto předpisem kvalifikaci Organizátor
víkendovek HB (OvHB).

Článek 2. Organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus

III.2.1. Organizátorský  kurz  je  veden  konzultantem  OHB  nebo  instruktorem  OHB,  který
odpovídá za realizaci a průběh kurzu.

III.2.2. Organizátorský kurz musí obsahovat proškolení v oblastech stanovených v Osnovách
OHB.

III.2.3. Nad rámec povinného obsahu mohou být zařazeny další specifické aktivity.

III.2.4. Organizátorský kurz může být veden formou:

a) samostatných navazujících seminářů či přednášek,

b) víkendových vzdělávacích kurzů,

c) prázdninového vzdělávacího kurzu.

III.2.5. Organizátorský kurz musí být:

a) předem zpracován ve formě projektu  kurzu a  předložen sekci  Vzdělávání,  ta  jej  po
posouzení doporučí nebo nedoporučí ke schválení VV,

b) garantován Konzultantem HB.

III.2.6. Konzultant  společně  s garancí  přijímá  odpovědnost  za  udělení  kvalifikací  OHB
absolventům kurzu, kteří splní všechny podmínky.

III.2.7. Úspěšný absolvent kurzu získává kvalifikaci Organizátor Hnutí Brontosaurus (OHB).

Článek 3. Databáze HB (BIS)

III.3.1. Databáze HB slouží k evidenci držitelů kvalifikace HB, Instruktor   HB a Konzultant
HB. Záznam obsahuje kromě osobních údajů držitele kvalifikace i jméno Konzultanta či
Instruktora, který kvalifikaci udělil, popřípadě prodloužil a datum udělení kvalifikace.

III.3.2. Správcem databáze HB je Koordinátor Vzdělávání.

III.3.3. Databáze je směrodatným dokladem získané kvalifikace.

Oddíl IV. Další ustanovení

Článek 1. Závěrečná a přechodná ustanovení

IV.1.1. Tímto se nahrazuje vnitřní předpis Hnutí Brontosaurus „Satut Sekce OHB“ ze dne 4. 11.
2012.
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IV.1.2. Stávající kvalifikace jsou platné dle dříve stanovených pravidel. Podmínkou pro jejich
další prodloužení je dodržení všech podmínek tohoto předpisu.

IV.1.3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení.

9


	Oddíl I. Základní ustanovení
	Článek 1. Hlavní úkoly sekce Vzdělávání
	Článek 2. Členství v sekci
	Článek 3. Vedoucí sekce Vzdělávání
	Článek 4. Koordinátor Vzdělávání na Ústředí Hnutí Brontosaurus

	Oddíl II. Kvalifikace vzdělávacího systému HB
	Článek 1. Organizátor víkendovek Hnutí Brontosaurus
	Článek 2. Organizátor Hnutí Brontosaurus
	Článek 3. Instruktor Hnutí Brontosaurus
	Článek 4. Konzultant Hnutí Brontosaurus
	Článek 5. Všeobecné podmínky kvalifikací

	Oddíl III. Vzdělávací kurzy Hnutí Brontosaurus
	Článek 1. Víkendový organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus
	Článek 2. Organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus
	Článek 3. Databáze HB (BIS)

	Oddíl IV. Další ustanovení
	Článek 1. Závěrečná a přechodná ustanovení


