Zápis ze schůze TMK ČAST konané dne 19.3.2016 v Jablonci n.N.

Termín a místo: 19.3.2016 od 9,00hod. do 11,00 hod. v Městské sportovní hale v Jablonci n. N.
v místě konání M-ČR
Přítomni: Jiří Pischel, Martin Lučan, Hana Šopová, Martin Protiva, Marta Novotná,
částečně předseda ČAST Zbyněk Špaček
Omluveni: Pavel Steffek, Jindřich Bíla
Program:
1.Zahájení, schválení programu a zápisu z minulé schůze-M.Novotná
2.Informace jednotlivých členů TMK z oblastí jejich působnosti
a/ M.Novotná – metodické zabezpečení v rámci ČAST, A licence, dohody o spolupráci s FTVS UK
Praha a FSpS MU Brno, aktualizace směrnice č.4/2015 -pro udělování a prodlužování trenérských
licencí
b/J.Poledne –elektronická evidence trenérských licencí, elektronické trenérské průkazy
c/M.Lučan -vyhodnocení plnění podmínky trenérských licencí pro ligová družstva dle SŘ sez.2015/16
d/H.Šopová -informace o studiu B licence
e/J.Pischel –informace o doškolení trenérů v meziobdobí od poslední schůze
f/M.Protiva –stav metodického webu
g/P.Steffek –informace o projektu HBO a regionálních kempech
h/J.Bíla –seznamy trenérů C licencí, informace o školení C,D licence v krajích
3.Různé
K bodu 1/ všichni přítomní schválili navržený program a zápis z minulé schůze
K bodu 2/a –M.Novotná informovala o následujících aktivitách:
- uzavření dohody o spolupráci při vzdělávání trenérů A a B licencí mezi FTVS UK Praha a ČAST na
období 2015-19
- nově uzavření dohody o spolupráci při vzdělávání trenérů B licencí mezi FSpS MU Brno a ČAST na
dobu neurčitou
- žádosti ČAST o přijetí do Unie profesionálních trenérů při ČOV, což bylo akceptováno, kontaktní
osoba za ČAST je M.Novotná. Bude nutné provést výběr trenérů, kteří splňují podmínky členství a
nabídnout jim vstup do UPT.
- jednání se zástupci Vědecko-metodické sekce při ČOV na schůzce v Nymburku dne 20.2.2016. Byly
projednány možnosti spolupráce při vzdělávání trenérů a doporučeno podání žádosti o udělení
akreditace z MŠMT pro ČAST jako vzdělávací instituce pro školení trenérů.

- současný stav školení A licence – 2. ročník uzavřeli úspěšným složením závěrečné zkoušky ze
specializace posluchači J.Plachý, H.Valentová, H.Bartošová, do konce března 2016 musí ještě zkoušku
složit M.Lebeda ml., všichni trenéři musí ještě zpracovat závěrečné práce
-do 1. ročníku dálkového studia trenérů A licence se od školního roku 2015/16 přihlásilo 12 trenérů:
M.Klásek, M.Čihák, J.Braun, P.David, D.Marek, J.Zlámal ml.,V.Gaydoš, T.Drahotský, D.Smutná, P.Bělík,
P.Macela, J.Bíla
-po společné schůzce s předsedy TMK KSST, byla provedena, v souladu s dohodnutými závěry z této
schůzky aktualizace směrnice pro udělování trenérských licencí č.4/2015
2b/ Jan Poledne už není členem TMK, z toho důvodu, že jeho pracovní náplň na Se-ČAST se kryje
s úkoly, které zajišťoval v rámci komise. Elektronická evidence licencí zatím nemohla být realizována
z důvodů problémů v činnosti registrační komise. Totéž platí o elektronických trenérských průkazech.
2c/M.Lučan vypracoval seznamy oddílů, které podmínku neplní, problém je u vyhodnocení 3. ligy
mužů, kde dostačuje C licence, ale kompletní seznamy trenérů nejsou k dispozici. Do 14 dnů budou
uděleny pokuty. Požaduje, aby do elektronických přihlášek do soutěží byl doplněn údaj o platnosti
licence trenéra.
2d/H.Šopová informovala, že z minulého běhu školení B licence všech 17 trenérů úspěšně složilo
9.9.2015 závěrečné zkoušky. Závěrečné práce však zatím odevzdali jen 3 posluchači. Byl stanoven
konečný termín odevzdání 30.6.2016.
Protože problémy s termínem odevzdání písemné práce jsou dlouhodobé, ukazuje se jako nutnost
změnit postup k uzavření studia ze specializace. Bylo schváleno, že závěrečná zkouška bude mít 3
části: teoretickou, praktickou a obhajobu závěrečné práce. Specializace B licence bude probíhat ve
dvou cyklech –jarním a podzimním. Na závěr jarní části dostanou posluchači zadání témat prací a na
podzimní části školení je budou muset odevzdat, aby byli připuštěni k závěrečné zkoušce. Pokud práci
neodevzdají, budou vypsány další 2 termíny závěrečných zkoušek, které budou ale zpoplatněny.Tuto
změnu je třeba zapracovat do nové směrnice pro udělování licencí.
2e/J.Pischel informoval o doškoleních trenérů, která se uskutečnila od minulé schůze. Dne 29.8.2015
v Olomouci se zúčastnilo 27 trenérů, 5.12.2015 v Praze jich bylo přítomno 14 . Další seminář se
uskuteční v návaznosti na dnešní schůzi TMK.
Zkušenosti z doškolení si vyžadují úpravu směrnice v tom smyslu, že důchodci nebudou platit
účastnický poplatek, ale v případě propadlé licence se na ně budou vztahovat stejná pravidla jako u
ostatních trenérů, včetně úhrady poplatku za obnovení licence.
2f/ Martin Protiva podal informaci o situaci s aktualizací metodického webu. Pořád se nedaří
průběžně zveřejňovat nové materiály. Byly diskutovány nové náměty. M.Protiva připraví ediční plán
na ½ roku a osloví nové potencionální dodavatele metodických materiálů.
2g/ Pavel Steffek se omluvil z důvodu účasti na plánovaném projektu talentované mládeže. Všechny
akce jsou ve spolupráci s KM průběžně zajišťovány s velmi dobrými výsledky.

2h/ Jindřich Bíla se krátkodobě ze schůze omluvil. V omluvné SMS uvedl, že seznamy trenérů C licencí
i lektorský tým pro školení C a D licencí má připravený. Bohužel do dnešního dne nebyly podklady
dodány.

K bodu 3/ Ve dnech 7.-9.10.2016 se uskuteční v Praze Europe Youth TOP 10. Při této příležitosti je
plánovaná také mezinárodní konference trenérů ETTU. M.Novotná naváže kontakt s manažerem pro
rozvojové projekty ETTU Nevenem Cegnarem a zjistí termín a obsahové zaměření akce a případnou
možnost účasti trenérů z ČR.

Ve Zlíně 20.4.2016
Marta Novotná
předsedkyně TMK ČAST

