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VÝKONNÝ VÝBOR ČAST 

vypisuje výběrové řízení 

TRENÉR PROJEKTU HBO - v kategoriích (9-13 let) 

ČAST nabízí stát se trenérem projektu Hledáme budoucí olympioniky na částečný úvazek. 

Pracovní náplň trenéra: 

- spolupráce trenérů projektu HBO ve spolupráci s NTC Havířov, RCM a SCM; 

- koordinační činnost v rámci akcí HBO; 

- tréninkové kempy vybraných hráčů projektu v intervalu 4x ročně u každé kategorie; 

- spolupráce s klubovými trenéry při přípravě hráčů; 

- vedení hráčů na mezinárodních akcích HBO;  

- příprava individuálních ročních plánů pro hráče ve spolupráci s klubovými trenéry; 

- úzká spolupráce se sekretariátem ČAST, předsedou KM ČAST a metodikem ČÁST; 

 

Požadujeme: 

- předložení strukturovaného sportovního životopisu trenéra (odborné znalosti a dovednosti + souhrn trenérské činnosti) 
ve formátu Word nebo PDF; 

- předložení své koncepce práce v HBO s výhledem na dvě sezóny ve formátu Word nebo PDF; 

- dokončené studium trenérské licence A, nebo zahájení studium licence A (zahájení studia v nejbližším možném 
termínu vypsání kursu licence trenéra A po vyhodnocení výběrového řízení) 

- trenérská praxe minimálně 5 let; 

- dobrý zdravotní stav; 

- aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyku, nejlépe angličtiny; 

- schopnost týmové spolupráce a komunikativnost; 

- řidičský průkaz skupiny B;  

- dobrá – uživatelská znalost práce s PC; 

- trestní bezúhonnost; 

- úplná vakcinace proti Covid 19 (z důvodu požadavků světové federace ITTF a WTT – podmínka pro účast na 
mezinárodních akcích). 

 

Nabízíme: 

- vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů a mezinárodních stáží; 



 
 

 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov 

www.ping-pong.cz 

- smlouvu jako OSVČ od 1.1.2023 do 31.7.2024. 

Finanční podmínky:  

+ denní odměna ve výši 2.000,-Kč/den za vedení hráčů na oficiálních mezinárodních turnajích, tréninkové kempy v ČR 
i v zahraničí. Denní odměna je vztažena také na cestu na oficiální mezinárodní turnaje, tréninkové kempy v zahraničí. 

Podmínka: Pokud již trenér má smlouvu s ČAST, tak obdrží denní odměnu ve výši 1.000,- Kč za odpracované dny 
v měsíci.  

Termín přihlášek: do 20.11.2022 

Termín pohovorů a vyhodnocení: do 1.12..2022 

Nástup do funkce: od 1.1.2023 

Přihlášky zasílejte elektronickou poštou na adresy: 

ctta@cuscz.cz (sekretariát ČAST), zbynek.spacek@ping-pong.cz (předseda ČAST), hanavalentova@seznam.cz  

(předsedkyně KM). 

 

VV si vyhrazuje právo nezvolit žádného vítěze tohoto výběrového řízení. 

 

 

Schváleno VV ČAST Praha  

 

 


