ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ CVIČITELŮ SEBEOBRANY
ING.ALOIS KONEČNÝ (DŘÍVE BUDO CENTRUM)
Nezávislá, soukromá škola s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

783 71 OLOMOUC-Holice, Keplerova 14, tel.záz.:

Email: alois.konecny@volny.cz

58 531 48 28,
www.volny.cz/alois.konecny

Podrobně prosím přečtěte následující podmínky přihlášky:
Výuka v kurze probíhá kombinací distančního-dálkového studia pod vedením tutora a cca 6 dnů stáží v Olomouci
Po odeslání přihlášky,financí a příloh obdržíte od Ing.A.Konečného podrobné informace, studijní materiály, témata
závěrečných prací a způsob jejich zpracování, CD disk (formát pdf), vše v ceně kurzu atd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přihlašuji se dobrovolně do kurzu cvičitele III.,II. ■ třídy při fy Ing.Alois Konečný.
Jsem si vědom(a) všech běžných rizik vyplývajících ze cvičení, ke kterému budu přistupovat zodpovědně.
Zavazuji se vždy plnit příkazy vedoucího kurzu a učitelů a zásady slušného chování.
Beru na vědomí ustanovení § 13 Trestního zákona „nutná obrana“ (podrobněji viz.materiál na 6.KYU
vydal Ing.Alois Konečný)
Výpis z rejstříku trestů, vojáci, policisté, VS místo toho přiloží potvrzení svého zaměstnavatele.
Jsem poučen(a), že u praktických stáží cennosti, ani peníze nenechávám položeny v šatně, ale beru
s sebou do tělocvičny, event.uložím u vedoucího cvičení.
Zavazuji se zaplatit celý poplatek za kurz cvičitele, tj.
,-Kč nejpozději do:
.
Rozhodl jsem se platit formou 2, 4, 12 ■ x splátek tj. á
Kč
Nedílnou součástí této závazné přihlášky jsou „Obecné podmínky studia-smlouva“ a „Přehled plateb
kurzovného“.
Svým podpisem souhlasím s „Obecnými podmínkami studia-smlouvou“ a touto „Závaznou přihláškou“.

Jméno,příjmení

■ KYU/DAN

datum a místo narození
bydliště trvalé+telefon
+ PSČ
bydliště přechodné+telefon

Email:
■

zaměstnavatel(škola)+telefon ■

■ funkce:

nejvyšší dosažené vzdělání

■

čísla
datum, podpis vyplnění

RČ
■ OP
■ Pojištění úrazové
■ Nemám záznam v rejstříku trestů.
■ Souhlasím s obecnými podmínkami kurzu cvičitele sebeobrany

vojenskou službu jsem
absolvoval

Datum
■ Ano, ■v hodnosti
■ Ne

jak jste se o kurze dozvěděl
(zakroužkujte)

plakát, kamarád, inzerát, kompletní informační PC systém Olomouce, časopis,
telefonní seznam, Internet, jiný způsob:

Podpis

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY:
■výpis rejstříku trestů
zašlete spolu s ní na adresu:
■potvrzení o x r. praxi v: budo, jitsu, nebo sebeobraně(kopie
Budo centrum, 783 71
průkazu,nebo potvrzení zaměstnavatele u policie,armády,CBS)
Olomouc-Holice,Keplerova 14 ■potvrzení obvodního(aj.) lékaře o zdravotní způsobilosti
■kopie dokladu o zaplacení poplatku za kurz, ■Smlouva
VYPLŇTE PROSÍM ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM.
■NEHODÍCÍ SE ŠKRTNUTO. Údaje slouží pro vnitřní potřebu dle zák.101/2001, § 5.odst.2
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Program kurzu „Cvičitel sebeobrany II. třídy“
s akreditací MŠMT ČR, MŠMT SR
Cíle kurzu:
1. vzdělávací a výchovný
2. relaxační
3. společenský
4. profesionalizace činnosti
Výuka probíhá distančním způsobem. Změna programu vyhrazena
Č
√ PŘEDMĚT
POZNÁMKA
1.
Úvod ke kurzu
Tradice těchto kurzů,Třídní kniha, přihlášky, finance,
ubytování, obsah kurzu, co je to cvičitel&trenér, aj.
Učební materiály, Zadávací listy, Způsob získávání
informací v budo, jitsu aj.
Zákaz kopírování a pozměňování materiálů Budo
centra Olomouc
2.
Historie budo, jitsu
Bušidó, samurajové, etika, etiketa, současnost
3.
Ji-Jitsu jako systém obrany
Co je to Ji-Jitsu, Zkušební řád, Kodex, Metodiky,
Základní názvosloví sebeobrany aj.
4.
Úpolová cvičení
Přetahy, přetlaky, odpory, hry, pády
5.
Seminář k Závěrečné písemné práci
Témata, titulní list, forma, obsah, věda, informace
6.
Konzultace Závěrečné písemné práce
Dle konkrétního vybraného tématu
7.
Případové studie budo, jitsu
č.:
8.
Teorie útoku a obrany
Základní pojmy, princip útoku, principy obrany,
tabulky
9.
Strategie sebeobrany
Strategie, Operace, Taktika
10.
Filozofie budo, jitsu
Genius loci dojo, energie, smysl života,
cesta bojovníka, morálka aj.
11.
Pedagogika TV1
Dle met.materiálu Budo centrum,výchova, vzdělávání
12.
Didaktika TV
Jak učit Ji-Jitsu?, Metody, formy atd.
13.
Psychologie
TV, agrese, konflikt, motivace, osobnost
14.
Sociologie budo, jitsu
Vrstvy harmonie,Vztah učitel-žák, sparing,rodiče,
sociokulturní vzorce, Etiketa, Etika, aj.
15.
První pomoc a úrazová prevence
Metodický materiál Budo centrum
16.
Právo
Občanský, obchodní, trestní zákon, klamavá reklama
17.
Propagace budo, jitsu
Etika, Plakát, vizitka, aj.
18.
Kurzy sebeobrany
Projekt (možno vybrat 18.,nebo 19)
19.
Branně bezpečnostní a profesní obrana Projekt (možno vybrat 18.,nebo 19)
20.
Praxe „6.- 4.KYU Ji-Jitsu“
Beze zbraně a se zbraněmi
21.
Praxe „Principy budo“
Některé vybrané (z 1-15)
22.
Praxe „Úpolová cvičení“
Vybrané zásobníky cviků (1-5)
23.
Praxe „Speciální zbraně“
Nahodilý předmět, Kubotan, aj.
24.
Praxe cvičební jednotka Ji-Jitsu
Nástupy, povely, organizace, aj.
25.
Krátká didaktická vystoupení účastníků kurzu CV
Didaktické výstupy Ji-Jitsu
26.
Obhajoba Závěrečné písemné práce
27.
Dle metodik a programu kurzu
Teoretické znalosti sebeobrany
28.
Termín ukončení kurzu:
Závěr, předání diplomů cvičitelů
29.
Kluby, semináře, LVT, kontakty, vyšší formy školení
Co dál po absolutoriu kurzu?
zkoušky KYU/DAN aj.

1

tělesná výchova
2

Kvalifikační aj. požadavky na cvičitele sebeobrany, Ing.Alois Konečný BUDO CENTRUM OLOMOUC
Nezávislá soukromá škola s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
783 71 OLOMOUC-Holice, Keplerova 14, tel.záz. 58/531 48 28
III.třída, kvalifikace je prováděna pod patronací (záštitou) Svazu Ji-Jitsu Moravy, Slovenského zväzu sebaobrany
II.třída, kvalifikace má akreditaci Ministerstva školství mládeže ČR, provádí Ing.A.Konečný (Budo centrum Olomouc)
I.třída, kvalifikace probíhá jako vysokoškolský kurz pod patronací Univerzity Palackého,Fakulty tělesné kultury (FTK) a
Ing.Alois Konečný (Budo centrum Olomouc), nejde o úplné vysokoškolské vzdělání
DCv (diplomovaný cvičitel) kvalifikace probíhá jako vysokoškolský kurz pod patronací Univerzity Palackého,FTKa Ing.AK
4

Ukazatel

III.třída
cvičitel

II.třída
cvičitel2

I.třída
cvičitel3

DCv

věk kandidátů
výpis z rejstříku
trestů5
praxe v sebeobraně,
nebo v budo, jitsu6
kvalifikační
7
předpoklady
potvrzení lékaře
o zdravotním stavu
platba za kurz8

18 r.
ano, předložit

18 r.
ano, předložit

18 r.
ano, předložit

18 r.
ano, předložit

1 r.

2 r.

3 r.

4 r.

nejsou stanoveny

nejsou stanoveny

maturita

ano, předložit

ano, předložit

ano, předložit

maturita +
absolvování I.třídy
ano, předložit

1000,- splatné
najednou
ano, je to podmínka

6 000,-možno
dohodnout splátky
ne,

6. (5.) KYU

5. (4.) KYU

8 000,- možno
dohodnout splátky
ne, ale je
doporučeno
4. KYU

8 000,- možno
dohodnout splátky
ne, ale je
doporučeno
1.KYU10

ne, pouze pohovor
4 dny/20 hodin
minimalistické
základy cvičitelství

ano
13 dní/150 hodin
schopnost založit a
vést samostatně
profesionální klub
sebeobrany

10-20 stran

30 stran

ano
27 dní/520 hodin
TV management
podrobně,
teorie útoku
a obrany,pedagogika
aj.
40 stran

ne12
27 dní/520 hodin
psychologie, §§
biomedicínské
základy sebeobrany,
taktika, strategie,
operace, etika atd.
50 a více stran

ano

ano

ano

ano

členství ve Svazu
Ji-Jitsu Moravy9
absolventi získají
TSV Ji-Jitsu
přijímací řízení11
rozsah kurzu13
stručný obsah
školení příslušného
kurzu14

absolventi vypracují
a obhájí závěrečnou
písemnou práci15
Závěrečný výstup se
skupinou cvičenců
2

Celý cyklus návazného vzdělávacího programu cvičitelství může být zahájen akreditovanou II.třídou (III.třída
může být vynechána) pouze absolventi II.tř.a vyšší mohou získat živnostenský list
3
otevření tohoto kurzu je podmíněno minimálním počtem všech přihlášených kandidátů (8)
4
otevření tohoto kurzu je podmíněno minimálním počtem přihlášených kandidátů (6)
5
zaměstnanci ministerstva vnitra, armády,spravedlnosti nemusí výpis z rejstříku trestů předkládat, stačí
potvrzení zaměstnavatele
6
konkrétní bojové umění není specifikováno blíže, dokladujete příslušným průkazem (kopií), nebo potvrzením
klubu, či zaměstnavatele, že např.vykonáváte funkci „bojaře“,nebo jste policistou, vojákem z povolání atd.
7
bez maturity nemůžete být přijatý do I.třídy a DCv cvičitelství, protože jde o vysokoškolský kurz, kde je
maturita podmínkou (pozor, nejde o vysokoškolské vzdělání)
8
při dohodnutém splátkovém systému se celková suma za kurz zvyšuje o 10-20% dle Přehledu plateb
9
Nebo ve Slovenském zväzu sebaobrany
10
čestný titul senpai (kandidát na mistrovský stupeň)
11
u kandidátů se předpokládají základní znalosti (trestní zákon § 13,14, teorie obrany a útoku))a dovednosti
z problematiky sebeobrany beze zbraně i proti zbraním(hůl, nůž), dále praktická znalost pádových technik
12
může být automaticky po absolvování I. třídy cvičitelské přijatý do tohoto studia
13
výuka probíhá distančně (zejména přes víkendy) s minimem pracovních dnů, důraz je kladen na samostudium
14
didaktické, výukové materiály a video kazety jsou k dispozici
15
aktuální téma závěrečné práce z oblasti sebeobrany si vybere kandidát sám z okruhu své činnosti a zájmu,
(případně mu Budo centrum nabídne výběr ze 150 témat) konzultace pro zpracování (obsah i forma práce) jsou
poskytnuty v potřebném rozsahu
AK
3

Schéma,algoritmus distančního vzdělávání-podrobně

Distanční vzdělávání je moderní forma multimediálního, řízeného studia v němž jsou vyučující, konzultanti,
tutoři v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od sebe.16 Je zde využíváno mnoho
moderních didaktických a informačních médií včetně speciálních textů a osobní vedení.tutorem.
Forma distančního vzdělávání šetří náklady na cestování, ubytování, stravování studentů, dále šetří náklady na
učebny, vyučující atd. Dále šetří významně čas studentů i vyučujících.Lze dobře studovat při zaměstnání.
Kvalita distančního studia je srovnatelná s kvalitou tradičního prezenčního studia.
Nový vysokoškolský zákon uznává distanční formu studia jako rovnocennou řádnému studiu.

Základní vstupní informace pro zájemce o studium, přihláška
1

Multimediální didaktické pomůcky:
§

speciální texty (modulárně koncipované)
§ audio kazety
§ video kazety
§ diskety PC
§ CD disky
§ Televize, rozhlas aj.

2

Samostatné studium:
student studuje ve svém prostředí, v klidu pod vedením určeného tutora
student si sám organizuje časoprostorově studium
student má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup a cíl

3

Komunikace s tutorem, konzultantem:
§

§

telefon
§ fax
PC disketa, CD
§ e mail
§ pošta

4
Pokračování samostatného studia
5

Nepovinné tutoriály, semináře pro studenty:
odpovědi na otázky
konzultace

6
Pokračování samostatného studia
7

Kontrola výsledků, cílů distančního studia:
písemky, testy, případové studie, projekty, zkoušky
16

Nejde v žádném případě o „tradiční“ dálkové studium, které je koncipováno jako zkratkovitá redukce denního
prezenčního studia s využitím stejných materiálů, učebnic jako pro denní studium, kdy je potom problematická
kvalita tohoto studia, jestliže má např.vyučující za tři hodiny stihnout to co u řádných studentů za semestr.
Rovněž nejde o korespondenční kurz.
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SMLOUVA- OBECNÉ PODMÍNKY STUDIA
SMLUVNÍ STRANY: 1.

Ing.Alois Konečný;Keplerova 14, 783 71 OLOMOUC
IČO: 10040986, DIČ 307-230152080, tel.58 531 48 28, účet č.1804490329-0800,var.s 55
Nezávislá, soukromá škola s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR,
zastoupené majitelem Ing.Aloisem Konečným, Email: alois.konecny@volny.cz
(poskytovatel, dále jen „Ing.Alois Konečný“ na straně jedné) a
NA STRANĚ DRUHÉ: 2
STUDENT PODEPSANÝ V ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠCE NA KURZ CVIČITELŮ SEBEOBRANY při Budo
centrum Olomouc. Tyto obecné podmínky studia představují smlouvu mezi Vámi a Ing.Alois Konečným. Svým
podpisem v závazné přihlášce stvrzujete svůj souhlas s jejím obsahem a přistupujete na jimi stanovené podmínky
v celém rozsahu.Tato závazná přihláška ke studiu je nedílnou součástí této smlouvy.

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je příslušný studijní program, metodické materiály a certifikát uvedený zde v bodu II.k,
za podmínek dále stanovených.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran
a) Studijní materiály a informace poskytnuté v průběhu studia Ing.Aloisem Konečným se stávají Vaším
majetkem, avšak svým podpisem závazné přihlášky berete na vědomí, že tyto materiály mohou být použity
pouze k Vašim studijním účelům programu Ing.Aloise Konečného. Prodej těchto materiálů, nebo jakýkoliv jiný
převod na třetí osobu je zakázán.
Na studijní materiály, symboly, logo, známky a další předměty duševního vlastnictví s ohledem na autorský
zákon a další předpisy ve znění pozdějších předpisů se vztahují autorská práva aj.

b) Před zahájením kurzu zašle student závaznou přihlášku s přílohami a dle svého rozhodnutí uhradí platbu
celou, nebo její ½, nebo její ¼, nebo její 1/12. Viz přehled plateb kurzovného.

c) Ing.Alois Konečný zašle studentovi studijní materiály na své náklady a riziko. Zasílání domácích úkolů
aj.materiálů Ing.Aloisem Konečným poštou, nebo E-mailem je plně hrazeno studentem.

d) Student vždy kontroluje kompletnost materiálů zaslaných Ing.Aloisem Konečným. V případě
nekompletnosti, nebo poškození poštou apod. informuje student Ing.Konečného a toto studijní materiál doplní,
nebo zašle nový. Student má vlastní zodpovědnost za vzdělávací postup, jeho organizaci a dosažení cíle studia.

e) Kurz může být rovněž studentem přerušen na dobu nejdéle 3 měsíců. Žádost o přerušení studia musí student
zaslat doporučným dopisem na adresu Ing.Konečného,Keplerova 14, Olomouc. Délka studia max.12 měsíců od
podpisu smlouvy.
f) Kurz může být kdykoliv ze strany studenta vypovězen a nemusí být dokončen.
Oprávnění Ing.Aloise Konečného vyžadovat náhradu škody není tímto nijak dotčeno.
Případné odškodnění, které by měl hradit Ing.Alois Konečný nepřekročí výši kurzovného zaplaceného
studentem.
g) Ing.Alois Konečný není odpovědný za případné chyby, překlepy, nepřesnosti ve studijních materiálech.
h) Ing.Alois Konečný není rovněž odpovědné za případné zneužití informací, znalostí, či dovedností získaných
studentem v příslušném kurze, který pořádá.
i) Osobní údaje studenta využije Ing.Alois Konečný pouze pro potřebu své fy.
j) Ing.Alois Konečný si vyhrazuje právo tyto podmínky studia měnit, doplňovat, zpřesňovat, nebo nahrazovat
dle svého uvážení a potřeb.

k) Po ukončení studijního programu, vykonání příslušných zkoušek, vypracování písemných materiálů a
kompletním uhrazení kurzovného obdrží student příslušný kvalifikační certifikát. U kvalifikací cvičitele
sebeobrany a pracovníka CBS s akreditací ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Podpisy smluvních stran:
Olomouc dne:
Vytisknuto ve 2 vyhotoveních
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PŘEHLED PLATEB KURZOVNÉHO
Celá platba kurzu
najednou
1x 6 000,-Kč
+0% navýšení

2 splátky do šesti

4 splátky

12 splátek

měsíců od zahájení
2x 3 300,-Kč
tj.+10% navýšení

čtvrtletní
4 x 1 725,-Kč
tj.+15% navýšení

měsíčních
12x 600,-Kč
tj.+20% navýšení

V CENĚ KURZU JE ZAHRNUTO:
• studijní materiály
• CD disk s texty,obrázky ve formátu (Word 97/2000), Adobe Acrobat Reader: pdf
• vedení tutorem
• konzultace dle dohody se studentem: emailem, telefonicky, osobně
• závěrečná zkouška: teoret.znalosti, metodický výstup,obhajoba závěrečné práce
• certifikát cvičitele s akreditací Ministerstva školství ČR (při splnění všech
požadavků kurzu a zaplacení celého kurzovného)
V CENĚ KURZU NENÍ ZAHRNUTO: poštovné, cestovné, stravné, ubytování,zkoušky
KYU.
STORNO POPLATKY
Za již zahájenou, či proběhlou výuku se žádné poplatky nevracejí.
Za platby uhrazené předem se při předčasném, písemném ukončení kurzu vrací 20%
uhrazené částky.
PLATBY MOHOU BÝT REALIZOVÁNY:
A. složenkou
B. v hotovosti na Ing.Alois Konečný, Keplerova 14,Olomouc-Holice
C. převodem na účet Ing.Alois Konečný, Olomouc u České spořitelny Olomouc, tř.
Svobody č.účtu: 1031629818-0800, spec.symbol 367882 var.symbol 55
Změna cen vyhrazena.
Ing.Alois Konečný;Keplerova 14, 783 71 OLOMOUC (dříve BUDO CENTRUM)
IČO: 10040986, DIČ 307-230152080, tel.:58 531 48 28, Email: alois.konecny@volny.cz
www.volny.cz/alois.konecny

Nezávislá, soukromá škola s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR,
zastoupené majitelem Ing.Aloisem Konečným,

NA VYŽÁDÁNÍ VÁM VYSTAVÍME POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ KURZU,
FAKTURU APOD.
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