
Webináře pro porotce 2021 

Milí stávající porotci a noví zájemci, 

jelikož nám epidemiologická situace prozatím neumožňuje setkání ve velké skupině,  

a protože víme, jak je důležité si neustále vše opakovat a zdokonalovat se, rozhodlI jsme se 

pro Vás připravit on-line webináře, které zakončíme on-line testem.  

Úspěšným složením testu získáte certifikát porotce SMTČR. 

1) Od konce února do konce března proběhnou 4 on-line webináře přes Google Meet. 

Termíny: 28. 2., 7. 3., 14. 3., 28. 3. 2021 vždy od 18:00 do 20:00 hod. 

2) Program webinářů: 

 Sóla, dua a tria KM, třídy A, B, C - vysvětlení a hodnocení (v rozsahu 2 hodin) 

 Pochodové defilé, pódiové formace -  vysvětlení a hodnocení (v rozsahu 2 hodin) 

 Evropské disciplíny -  vysvětlení a hodnocení (v rozsahu 2 hodin) 

 Evropské disciplíny -  vysvětlení a hodnocení (v rozsahu 1 hodiny + závěrečný on-line 

test v rozsahu 1 hodiny) 

Webináře budou zaměřeny na: 

 Správnou orientaci v hodnotícím listu 

 Pochopení rychlého způsobu hodnocení 

 Z velké části hodnocení daných disciplín, vyhodnocení  

 Diskuzi k problematice hodnocení 

3) Podmínkou pro zpřístupnění závěrečného testu je absolvování minimálně 2 webinářů, 

a to v celkovém rozsahu minimálně 4 hodin (týká se porotců s předešlými zkušenostmi), 

u nováčků jsou povinné všechny 4 webináře. 

4) Webináři budou provázet Tereza Janoušková (technický ředitel pro mažoretky)  

a Tereza Rejlová (mezinárodní porotkyně). 

5) Úspěšně složenou zkouškou získáte osvědčení o absolvování webinářů a certifikát 

porotce, který Vám umožňuje vykonávat funkci porotce SMTČR. V případě Vašeho zájmu 

o evropskou scénu možnost složení zkoušek na mezinárodního porotce (nutná znalost 

anglického jazyka slovem i písmem).  

6) Vstupní poplatek je 350,- Kč pro nového porotce. (Částka zahrnuje: certifikát, průkaz 

porotce, výbavu porotce – tj. šátek a razítko, fotografii porotce pro prezentaci na webových 

stránkách). 

7) Odměna pro porotce za porotování je stanovena výkonnou radou SMTČR  

na 140,-Kč/ hodinu. 

8) Přihláška k webinářům bude k dispozici začátkem února. 

Na všechny se velmi těšíme a věříme, že on-line webináře pro Vás budou příjemným 

způsobem jak absolvovat školení a také možností společného setkání alespoň touto formou. 

Tereza Janoušková 

Technický ředitel pro mažoretky 


