Licenční požadavky oborové asociace - APR ČR k udělení pověření
výkonu školení dle bodu 3.4 a 3.5 TNV 94 0920-1.
Varianty školení vodního dozoru.
1. Školení provádí provozovatel, který je nositelem osvědčení vodní dozor senior a má
praxi ve vedoucí funkci v provozování vodního areálu nejméně 5 let. Provozovatel
školí pouze vlastní zaměstnance. Náplň školení, přezkoušení stanovuje sám
provozovatel vodního areálu. V tomto případě nevydává osvědčení, pouze eviduje
proškolené osoby. Provozovatel, který je členem APR ČR, je v tomto případě
osvobozen od poplatku.
2. Školení provádí školící zařízení dle stanovených licenčních požadavků stanovených
odbornou komisí APR ČR. Při školení je školící zařízení povinno dodržet učební plán
školení, který je stanoven odbornou komisí APR ČR. Poplatek za udělení souhlasu je
stanoven na 3 000,-

Licenční požadavky oborové asociace - APR ČR dle varianty 2
1. Žadatel prokáže členství v APR ČR.
2. Žadatel předloží identifikační a kontaktní údaje o fyzické nebo právnické osobě, která
bude provádět činnost pověřené osoby pro školení Vodní dozor senior a Vodní dozor
junior. V případě právnické osoby také identifikační údaje garanta a zároveň školitele
zadělávacího zařízení.
3. Žadatel předloží živnostenský list na svoje jméno nebo na právnickou osobu – vodní
záchranářská činnost.
4. Žadatel předloží doklady za účelem prokázání odborné způsobilosti. U právnických
osob odborné způsobilosti garanta školení. Podmínkou je absolvování magisterského
studia TV a sport, případně kombinace TV a další obor; kvalifikace mistr plavčí nebo
vodní dozor senior, minimálně 5-ti letá praxe lektora školení u akreditovaného
zařízení MŠMT v dané odbornosti.
5. Žadatel předloží osobní identifikační údaje odpovědné osoby vzdělávacího zařízení,
která odpovídá za odbornou náplň a průběh školení v oblasti zdravovědy,
traumatologie a první pomoci, Podmínkou je absolvování studia medicíny s titulem
MUDr., s atestací v traumatologii, urgentní medicíně a doložit minimálně 5-ti letou
praxi u IZS.
6. Žadatel předloží písemný souhlas s dodržováním učebního plánu školení VDs a VDj,
včetně souhlasu s dodržováním zkouškových požadavků a požadavků na
přezkoušení v souladu s učebním plánem školení VDs a VDj.
7. V případě změny garanta – školitele u právnické osoby nebo odpovědné osoby
vzdělávacího zařízení, která odpovídá za odbornou náplň a průběh školení v oblasti
zdravovědy traumatologie a první pomoci, automaticky pověření zaniká a subjekt
musí podat novou žádost o pověření.
8. Žadatel předloží vzor osvědčení.

9. Žadatel předloží písemný souhlas s kontrolní činností odborné komise APR ČR,
připravenost po celou dobu udělení pověření spolupráce s odbornou komisí APR ČR,
včetně předložení písemných záznamů o lektorské činnosti pověřené osoby.
10. Pověření ke školení schvaluje představenstvo APR ČR na návrh odborné komise
APR ČR na dobu 5 let.

