PRŮVODNÍ DOKUMENT KE ZKOUŠKÁM ZE SEBEOBRANY

Škola bojových umění a sebeobrany Břeclav, z.s.
IČO:226 095 21
Průvodka ke zkouškám na stupně vyspělosti

Pravidla zkoušky
1. Zájemce se musí dostavit na zkoušku řádně upraven a ustrojen (oholen, ostříhány nehty)
2. Cvičební úbor není stanoven, zájemce může přijít v čemkoliv, co běžně nosí na sobě. Nicméně je
třeba počítat s tím, že oblečení může být během zkoušky poničeno.
3. Zájemce se musí dostavit na zkoušku přibližně 15minut v předstihu (platba, rozcvičení apod.)
4. Zájemce musí mít platný REVERSE, přihláška již tento reverse obsahuje.
5. Částka za zkoušky musí být zaplacena před zahájením zkoušky.
6. Zkoušky se může zúčastnit pouze zájemce, který je u nás již registrován.
7. Na zkoušku je zakázáno přijít v podnapilém stavu, nebo v jiném stavu vylučující účast na zkoušce.
8. V případě narušování zkoušky bude zájemce vykázán bez možnosti náhrady poskytnutých výdajů.

Cíl zkoušky
Neradi dáváme osvědčení jen tak na potkání a vždy pečlivě zvažujeme, zda se zájemce naučil opravdu
bránit, či nikoliv. Neslibujeme zároveň zázraky. Cílem testování – zkoušky, je tak zjistit, zda zájemce o kurz,
seminář, či kemp sebeobrany dosahuje takových kvalit, abychom mohli prohlásit, že je schopen určité
obrany, která opravdu funguje na ulici. Výsledkem studia zájemce, je tak tato zkouška, která je
standardizovaná a není pro nikoho ani lehčí, ani těžší. Navíc samotný průběh a výsledek zkoušky je
hodnocen u každého zájemce zvlášť a zájemce dostane přímou zpětnou vazbu s tím, kde dělal chyby a co je
třeba zlepšit, nebo naopak co mu šlo dobře. Svým způsobem je to zpětná vazba i pro nás, která nám řekne,
co jsme Vás naučili a na co by bylo dobré se příště zaměřit více.
Průběh zkoušky
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Zkouška neprobíhá nijak zvláštně. Zaplatíte si jako za běžnou hodinu sebeobrany, na začátku se rozcvičíme,
probereme ještě stěžejní části, u kterých zájemci dělají nejčastěji chyby, a zhruba 30minut před koncem
hodiny vyplníte nejdříve test, následně splníte praktické zkoušky. Ukončení je společně s koncem zaplacené
hodiny a je Vám buď vydáno osvědčení, či nikoliv. O úspěchu zkoušky vždy rozhoduje jen a pouze trenér.
Hodnocení zkoušky:
Zkouška, je hodnocena systémem prospěl x neprospěl. Každá část zkoušky musí být splněna na 100%,
v případě, že metodika neuvádí jinak (např. test může obsahovat 2. chyby apod.) Zájemce je vždy na konci
zkoušky seznámen s průběhem, je mu předána zpětná vazba a doporučen další postup. Při úspěšném
splnění všech částí zkoušek, je zájemci vydáno osvědčení. Při nesplnění není vydáváno žádné potvrzení a
zájemce musí absolvovat celou zkoušku znovu.
Opakování zkoušky:
Opakovat zkoušku je možno kdykoliv. Počet zkoušek v měsíci, není omezen. V případě, že chce zájemce
zkoušku opakovat, je třeba se přihlásit a zaplatit udanou částku za zkoušky. Částka za zkoušky je cenou za
běžnou hodinu sebeobrany. Nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky. Opakování je možné v termínech,
které škola poskytne. Účast na zkoušce není vynutitelná.
Výsledek zkoušky:
Výsledkem zkoušky, je vydání, nebo nevydání osvědčení, kdy je zároveň s účastníkem prodiskutováno, kde
dělal chyby, nebo naopak kde se mu vedlo dobře. Kladný výsledek zkoušky zakládá zájemci právo, aby se
přihlásil na zkoušku z vyššího stupně. Zájemce však není povinen absolvovat stupně (LEVELS) postupně.
Pokud má znalosti z jiných bojových umění a je seznámen s průběhem zkoušek, může absolvovat zkoušku
na jakýkoliv stupeň.
Reklamace zkoušky:
Reklamací zkoušky, se rozumí nesouhlas zájemce s vyhodnocením zkoušky, nebo s jejím průběhem. Jelikož
jsou všechny části zkoušky protokolovány a tyto dokumenty nahrávány do cloudového úložiště za účelem
archivace, je možnost do 30dní od konání zkoušky podat písemně odpor doporučeným dopisem na dresu
školy bojových umění a tato je povinna do 30dní průběh přezkoušení znovu prozkoumat a z dostupných
dokumentů vyhodnotit, zda zájemce zkoušku splnil, nebo nesplnil. Škola může prohlásit zkoušku za
neplatnou, za platnou, splněnou, nesplněnou nebo může nařídit zkoušku zcela novou a to bezplatnou,
nebo s úhradou zájemcem. Rozhodnutí školy je v tomto případě nevratné a není proti němu možnost
odvolání.
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