Zápis ze schůze TMK ČAST konané dne 10.7.2019 v Ostravě
Termín a místo:
Středa 10.7.2019 od 9,00hod. do 12,00 hod. v hale RT TORAX ARENA, Čkalovova 6144/20,
708 00 Ostrava – Poruba, v místě konání MEJ.
Přítomni:
Iveta Vacenovská, Hana Šopová, Martin Merker, Roman Čech, Marta Novotná
částečně: Zbyněk Špaček, Petr Nedoma
Omluveni:
Jiří Pischel, Martin Lučan
Program:
1.Zahájení, schválení programu
2.Informace předsedy ČAST Zbyňka Špačka
3.Informace předsedkyně TMK o prioritách v metodické oblasti v novém funkčním období
4.Prezentace jednotlivých členů TMK o zabezpečení úkolů z oblastí jejich působnosti, náměty na další
rozvoj a zlepšení jednotlivých oblastí
5. Náměty k aktualizaci směrnice č.2/2018 -pro udělování a prodlužování trenérských licencí
6.Různé

K bodu 1/
M.Novotná zahájila schůzi, přivítala přítomné, kteří jednomyslně schválili program schůze.
K bodu 2/
Předseda ČAST Zbyněk Špaček informoval členy TMK o úkolech a prioritách VV v novém čtyřletém
volebním období. Do kompetencí pana předsedy v rámci VV spadá m.j. i zodpovědnost za činnost
TMK. Prezentoval postupy při výběru a schvalování předsedů a členů jednotlivých komisí ČAST.
V současnosti je většina komisí a schválena, dořešit se musí ještě složení komise mládeže a mediální
komise.
Dále informoval o spolupráci ČAST a ČOV v oblasti vzdělávání trenérů a zařazení příručky pro trenéry
„Stolní tenis“ autorky Marty Novotné do žluté edice ČOV. Tato kniha byla v květnu letošního roku
uvedena do distribuční sítě a je pro členy ČAST prodávána a distribuována sekretariátem ČAST za
zvýhodněnou cenu. Dalším pozitivním počinem je zařazení stolního tenisu mezi 10 sportů, které se
podílí obsahově na vydávání časopisu „Coach“, měsíčníku, který přináší pro trenéry zajímavé
informace z různých oblastí sportu. V posledním čísle byl uveřejněn rozhovor s Tomášem Polanským.
Vyjádřil se také k prioritám v činnosti TMK v novém funkčním období a zdůraznil potřebu dalšího
zkvalitnění vzdělávání trenérů na všech stupních.

K bodu 3/
M.Novotná podala informaci:
- o několika pracovních schůzkách na FTVS UK v Praze v průběhu a na závěr uplynulého školního
roku. Týkaly se nové koncepce ve vzdělávání trenérů A licence, zařazení nových studijních programů
a povinných volitelných předmětů pro stávající běh studia. Z diskuze ostatních účastníků z jiných
sportovních svazů vyplynulo, že je třeba zajistit návaznost vzdělávání na všech stupních trenérských
licencí. V této souvislosti je třeba zvážit, jestli rozdíl v počtu hodin pro C licenci -32 hod. a B licenci 150 hod. není příliš velký. Dořešit by se to mělo v aktualizované směrnici a příp. nových metodických
pokynech pro jednotlivé stupně školení.
-o opakovaných jednáních s FTK UP Olomouc o spolupráci při vzdělávání trenérů B licence. Byly
zpracovány upravené učební osnovy jak ze strany FTK, tak ČAST, podíl obecné části přizpůsobené
specializaci stolní tenis by se upravil na 60 hodin, specializace by byla v rozsahu 90 hodin.
Předpokládané zahájení studia by bylo v roce 2020. Z poslední plánované schůzky dne 7.6.2019 se
pan proděkan Háp omluvil. Jednání budou pokračovat při W-T v Olomouci.
-o nabídce ze strany představitelů trenérsko-metodické sekce ČOV na získání vlastní akreditace
MŠMT pro vzdělávání trenérů stolního tenisu. Bude předmětem jednání na příští schůzi TMK,
M.Novotná zajistí potřebné podkladové materiály.
-o účasti na jednání předsedů KSST dne 16.3.2019 v Olomouci. Apelovala na předsedy svazů, aby
kladli větší důraz na kvalitu a četnost školení trenérů C licencí. Závěry a doporučení z tohoto jednání
budou dále projednány na pracovní schůzce s předsedy TMK krajů, která se uskuteční 24.8.2019
v dopoledních hodinách v Olomouci. Nutná bude úprava směrnice týkající se C licence, aby byla
zajištěna větší kontrola kvality vzdělávání ze strany TMK ČAST.
-o současném průběhu DST A licence. V prvním ročníku proběhly 2 kurzy specializace, další bude ve
dnech 22.-25.8.2019 v Olomouci. Do studia je zapojeno 7 posluchačů –P.Nedoma, I.Vacenovská,
D.Čechová, J.Mikeska, M.Merker, L.Harabaszová, L.Svoboda.
-o uskutečněných a plánovaných mezinárodních seminářích trenérů ve spolupráci se Slovenským
svazem stolního tenisu, za podpory ETTU. Uskutečnily se semináře 15.-16.10.2018 v Ostravě –
přednášející Jie Schoepp, 6.-8.6.2019 v Bratislavě –přednášející J.Kolodejczyk a L.Broich. Připravuje se
seminář na Slovensku dne 14.10.2019 opět s J.Kolodejczykem. Naše asociace podá požadavek na
pořádání semináře ETTU v roce 2020.

K bodu 4/
-Roman Čech prezentoval využívání software „Karta hráče“ v Akademii individuálních sportů
Plzeňského kraje. Tohoto bodu programu se zúčastnil i předseda KVS a sportovní ředitel ČAST Petr
Nedoma. Aplikace tohoto software pro potřeby stolního tenisu by nahrazovala tréninkové deníky
trenéra i hráče. Roman Čech připraví návrh verze software pro potřeby ČAST na základě podkladů
Petra Nedomy, které ukazatele zatížení bychom chtěli sledovat. Po schválení aplikace pro stolní tenis
pak ve spolupráci s KVS a VV následně hledat způsob, jak celý projekt uvést do praxe.

-Martin Merker podal informaci o schůzce s webmasterem metodického webu p.Tomášem Režným,
která se uskutečnila 9.7. 2019 a na které byl dohodnutý postup k restartu metodického webu.
Členové komise mohou průběžně předkládat náměty na změny. Předseda ČAST Zbyněk Špaček byl
požádán o aktualizaci úvodního slova k metodickému webu. Iveta Vacenovská dodá v nejbližší době
videosestřihy techniky základních úderů v provedení Lindy Záděrové a Šimona Bělíka. Informace o
nových příspěvcích by se pak měly prezentovat na webu ČAST-zajistí M.Novotná ve spolupráci
s M.Henželem
-Iveta Vacenovská informovala o současném stavu školení trenérů B licence. V letošním běhu se
zatím uskutečnil první cyklus školení ve dnech 5.-9.6.2019 v Bystřici nad Pernštejnem. Zúčastnilo se
ho 18 trenérů, všichni dostali zadání pro závěrečné práce, které by měli odevzdat na začátku 2.cyklu,
který proběhne ve dnech 24.-29.9.2019 ve Vlašimi.
Problémy při školení B licence:
-velký počet účastníků –optimální by bylo 10-15 trenérů
-úroveň účastníků –od hráčů-reprezentantů až po trenéry v malých klubech, kteří sami neovládají
základní úderovou techniku – doporučení, aby probíhalo výběrové řízení u zájemců o studium
z nižších soutěží
-omluvy –tolerance 75% účasti je třeba striktně dodržovat, zvážit postup u těch, kteří nejsou schopni
tuto podmínku dodržet
-zvážit možnost vrácení studijního poplatku ve výši 5.000,-Kč těm trenérům, kteří mají 100% účast a
splní v termínu všechny podmínky pro udělení licence –M.Novotná projedná s VV
-trenéři z minulých běhů školení B licence, kteří měli udělenou výjimku z důvodů nedodržení lhůty
pro dokončení studia, většinou studium dokončili
Hana Šopová –informovala o organizační a obsahové přípravě 2.cyklu B licence ve Vlašimi
-byli osloveni někteří potencionální lektoři
-při splnění podmínky odevzdání závěrečné práce by se na závěr uskutečnily závěrečné zkoušky dne
29.9.2019 v odpoledních hodinách, skládající se z praktické a ústní zkoušky
-zkušební komise bude mít složení –M.Novotná, I.Vacenovská a H.Šopová
-I.Vacenovská a H.Šopová připraví otázky pro závěrečné zkoušky
-M.Novotná projedná účast Markéty Weiningerové dne 29.9. ve Vlašimi, k vystavení certifikátů
trenéra
Dále podala informaci o své účasti jako lektorky při školení trenérů C licence Středočeského KSST.
Školení bylo 3 denní, praxe se uskutečnila v rámci regionálního kempu HBO. Někteří lektoři
nesplňovali požadavky na prezentaci a nácvik úderů, které jsou dány jednotnou směrnicí ČAST.
Úroveň účastníků školení byla velmi rozdílná
K bodu 5/
Náměty na úpravu směrnice :
Pro všechny úrovně školení trenérů zavést v rámci metodického webu on-line přihlášky i informace o
termínech školení a doškolení

B licence
–zavést elektronické přihlášky a případné výběrové řízení pro technicky méně zdatné uchazeče o
studium
-možnost navrácení studijního poplatku pro úspěšné a 100% studenty
-úprava v počtu hodin obecné části a specializace v poměru 60:90 v případě otevření dalšího kurzu na
FTK UPOL v roce 2020.
C licence
-podmínku nahlášení termínu školení na TMK ČAST a sekretariát prodloužit místo 1 měsíce na 2
měsíce předem
-najít způsob větší kontroly úrovně lektorů a dodržování osnov ze strany TMK ČÁST
-podle požadavků KSST sestavit lektorský sbor pro tuto úroveň školení, navázat praktickou část na
projekt regionálních kempů HBO
-zpřísnit zkušební podmínky –místo testů zavést ústní a praktické zkoušky. V případě ponechání testů
stanovit jednotně obsah otázek a jednotné vyhodnocení pověřeným členem TMK ČAST
-zavést větší kontrolu nad vydáváním certifikátů trenéra – stanovit kompetentní osobu v rámci KSST
s povinností předat písemnou zprávu ze školení včetně seznamu trenérů, kterým byla licence
udělena.
-stanovit podmínky pro zařazení trenérů C licencí do seznamu trenérů v rámci Registru
Všechny tyto navrhované změny projednat na společné schůzce TMK ČAST s předsedy TMK KSST dne
24.8. v Olomouci

K bodu 6/
M.Novotná informovala o připravovaném doškolení trenérů všech licencí dne 24.8.2019 v Olomouci
mezi 13,00 až 18,00 hodinou. Program a pozvánku připravuje J.Pischel. M.Novotná zajistí výzvu na
webu ČAST

Zapsala: Marta Novotná

