Zápis ze schůze TMK ČAST, konané dne 28. 2. 2015 v Hranicích
Termín a místo: 28. 2. 2015 od 9:00hod do 12:00 hod ve sportovní hale v Hranicích
Přítomni: Martin Protiva, Jiří Pischel, Marta Novotná, část. Jan Poledne
Omluveni: Martin Lučan, Hana Šopová, Karel Chyba, Pavel Steffek
Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu z minulé schůze, kooptace nového člena TMK Pavla
Steffka - M. Novotná
2. Směrnice 3/2014 - pro udělování a prodlužování trenérských licencí, ukončení platnosti BO –
M. Novotná, J. Poledne
3. Vyhodnocení plnění podmínky trenérských licencí pro ligová družstva dle SŘ – sezóna 2014/15
M. Novotná
4. Informace o studiu A licence – M. Novotná
5. Informace o studiu B licence - M. Novotná
6. Doškolení trenérů v roce 2014, plán 2015 – J. Pischel
7. Metodický web – M. Protiva
8. Seznamy trenérů – J. Poledne
9. Různé:
–
–

udělení výjimky: I. Motlíková, N. Horak, uznání licence J. Medvecký
schválení materiálů:
Etický kodex trenéra stolního tenisu
Metodický pokyn pro školení trenérů C licencí
Metodický pokyn pro školení trenérů D licencí

Ad 1/
Schváleno bez připomínek, úkoly přetrvávající z minulé schůze budou dále sledovány. V meziobdobí
od minulé schůze byl za člena TMK kooptován Pavel Steffek, trenér talentované mládeže ČAST, který
se ze schůze omluvil vzhledem k účasti na kempu HBO. Po dohodě s KVS a VV by se měl podílet na
zpracování metodických materiálů.

Ad 2/
Uvedení směrnice do praxe ukázala na některé další problémy, které je třeba dořešit:
- Jan Poledne připraví seznamy všech trenérů podle krajů s platností BO, kterým ke konci roku
2014 platnost licence skončila.

-

Na příští schůzi TMK svolat i zástupce KSST, aby se společně s nimi tato problematika
uzavřela.
TMK ČAST a KSST navrhnou trenéry ve věku nad 70 let na udělení titulu zasloužilý trenér.
Tito trenéři by nesměli být uváděni na soupiskách ligových družstev.
Navrhnout certifikát s textem pro zasloužilé trenéry – K. Chyba.

Ad 3/
Martin Lučan připravil seznamy klubů s uvedením nedostatků a nesrovnalostí srovnáním údajů
v přihláškách s údaji v seznamech trenérů. M. Novotná provedla úpravy, na základě dodatečných
požadavků z klubů a po dohodě s J. Polednem byly ve zprávách ČAST uvedeny kluby, kterým bude
udělena pokuta s tím, že mají ještě do konce sezóny možnost nedostatky napravit. Několik klubů tuto
možnost využilo. M. Novotná ve spolupráci s J. Polednem prostřednictvím Zpráv zveřejní seznamy
klubů, které budou muset do konce sezóny pokutu uhradit.
Do budoucna bude třeba vyřešit, jestli trenéři působící v jiných klubech, než ve kterých figurují
v registru, mají do těchto klubů hostování.
J. Poledne informoval, že se připravují elektronické přihlášky ligových družstev do soutěží, což do
budoucna kontrolu zjednoduší.
Ad 4/
M. Novotná podala informaci o průběhu studia A licence - ve starém běhu dokončila v listopadu
studium Pěnkavová, v závěru března budou skládat závěrečnou zkoušku Demek, Vachovcová a
Šopová. M. Novotná požádá VV o proplacení 50% studijních nákladů.
Ve školním roce 2014/15 zahájili 2. ročník studia A licence Valentová, Plachý, Bartošová, Lebeda ml.
V listopadu 2014 proběhla specializace za 2. semestr v Havířově, všichni posluchači úspěšně ukončili
1. ročník, a byla jim zadána témata závěrečných prací. Specializace za 3. semestr proběhne v měsíci
červnu ve Vlašimi.
FTVS UK nám nabídla další běh DST A licence od školního roku 2015/16. Přihlášky do 15. června 2015
na FTVS. M. Novotná zveřejní informaci na webu ČAST, interní přihlášky do 30. 4. 2015.

Ad 5/
Nový běh B licence je plánován na rok 2015 – M. Novotná zveřejnila výzvu na přihlášky a doporučení
v roce 2014 absolvovat obecnou část na FTVS v Praze, nebo FSpS MU v Brně, což část přihlášených i
učinila. Problémy jsou se zajištěním studia obecné části na PU v Olomouci, kde jsme i přes opakované
urgence žádné informace ke studiu nedostali. Předběžně je přihlášeno 18 zájemců. První část
specializace by měla proběhnout ve Vlašimi v termínu 25. - 29. 5. 2015. Vedoucí akce H. Šopová
připraví program a pozvánky.
Z minulého běhu B licence bylo po dohodě změněno téma závěrečné práce u Jana Poledneho s
posunutým termínem odevzdání do 31. 8. 2015.

Ad 6/
J. Pischel informoval o doškolení v roce 2014 - 1. 3. – při M-ČR v Plzni, a 30. 8. – při World Tour
v Olomouci. V roce 2015 proběhne doškolení 28. 2. v Hranicích a 29. 8. v Olomouci. TMK doporučuje
uskutečnit ještě třetí doškolení v průběhu prosince v Praze, při příležitosti některé klubové soutěže.

Ad 7/
M. Protiva podal vysvětlení, proč už asi 1 rok metodický web nefunguje. Je to z důvodů jeho časového
zaneprázdnění a velké náročnosti při technickém zpracování materiálů pro web. Po diskuzi bylo
doporučeno, aby M. Protiva byl i nadále garantem webu s tím, že bude dávat podněty k obsahu
zveřejněných materiálů a na jejich realizaci se budou podílet Pavel Steffek po obsahové stránce a Ivan
Urban po stránce technického zpracování.

Ad 8/
V současné době existují 2 seznamy trenérů, oba se průběžně aktualizují. Díky iniciativě J. Poledneho
se podařilo oba seznamy sjednotit. Jeden je vyvěšen na webu ČAST, kde jsou uvedeni jen trenéři
s platnou licencí. Druhý seznam, který je interní pro potřeby TMK uvádí v excelovské tabulce trenéry
s licencí jak platnou, tak neplatnou.
J. Poledne v rámci nového zadání své závěrečné práce na téma: „Správa a vedení licencí trenérů
stolního tenisu on-line v systému Registru ČAST“ bude řešit i otázku zavedení elektronických
trenérských průkazů.
M. Novotná zajistí rozeslání aktuální excelovských seznamů na členy komise.

Ad9/
–

M. Novotná podala informaci o současném stavu rozpracovanosti příručky pro trenéry ST. VV
schválil, aby realizaci zajistilo Studio G pana Šumpicha z Havířova, předpokládaný termín vydání
do konce května 2015.

–

Objevily se problémy s informovaností členů ČAST prostřednictvím nového webu. Materiály
z komisí se objeví jen ve spodní části. J. Poledne zajistí, aby se pro lepší orientaci trenérů vytvořila
nová záložka - školení trenérů, kde by se informace zveřejňovaly a pak ukládaly do sekce TMK.

–

TMK schválila udělení výjimek pro Ilonu Motlíkovou a Natálii Horak – podmíněné prodloužení
licence do konce roku 2015, a uznání licence Jána Medveckého, který ji získal na Slovensku.

–

TMK schválila materiály, které budou zveřejněny ne webu ČAST:
Etický kodex trenéra stolního tenisu
Metodický pokyn pro školení trenérů C licencí
Metodický pokyn pro školení trenérů D licencí

Příští schůze TMK bude v pátek 28. 8. 2015 v Olomouci spolu se zástupci KSST.

Zapsala M. Novotná

