
Zpráva Trenérsko-metodické komise za 2021/2022

Stav trenérů – porovnání KSST Olomouc s ostatními KSST

Stav trenérů k 30.6.2021 dle jednotlivých RSST

 

Meziročně změna A-0, B-0, C- +7, D- +9

K 30.6.2022 mají propadlou licenci 3 trenéři licence B, 7 trenérů licence C a 2 trenéři licence D. Doškolení trenérů 
licence B je nutné řešit přes ČAST. Doškolení trenérů licence C a D je naplánováno v rámci tréninkového kempu 
26.-28.8.2022 v Moravském Berouně v délce 4 hodiny. 

27.-28.8.2021 proběhla v Moravském Berouně praktická část školení trenérů licence C. Školení se zúčastnilo 13 
trenérů z KSST OL. 10 trenérů uspělo při závěrečné zkoušce a byla jim udělena licence C trenéra stolního tenisu. 3 
trenéři při zkoušce neuspěli a 1 trenér se nezúčastnil praktické části školení

21.-29.5.2022 se 2 trenéři KSST OL zúčastnili školení trenérů licence C v Děhylově. Po úspěšném absolvování 
zkoušky jim byla licence udělena.

4.6.2022 proběhlo v Jeseníku školení trenérů stolního tenisu licence D. Školení absolvovalo 12 trenérů.



Ve VV jsme se dohodli a od srpna 2021 se rozběhlo mentorování trenérů mládeže v oddílech. Jako mentor byl vybrán
Tomáš Demek. Tréninky  probíhaly v Čechovicích, Hnojicích, Hlinsku, Jeseníku a ve Štítech. Tréninků se vždy 
účastnili i trenéři dalších oddílů v regionu. Celkem bylo v roce 2021 na tyto tréninky vynaloženo 37 812,-Kč. Tréninky 
pod vedením Tomáše Demka byly účastníky hodnoceny velice pozitivně. Ve VV budu prosazovat pokračování 
spolupráce s Tomášem Demkem.

2 trenéři KSST Olomouc se zapojili a absolvovali kompletní školení trenérů licence B.  Bohužel zatím bez úspěšně 
zvládnuté závěrečné zkoušky

Plány pro následující období
-  Doškolení trenérů licence „C“  v rámci tréninkového kempu v termínu 26.-27.8.2021 v  Moravském Berouně.
    
-  I pro další období ponechat motivační bonus 3000,-Kč pro trenéry, kteří dosáhnou licence A nebo B
   a 1000,-Kč pro rozhodčí, kteří dosáhnou licence NR, NU, A,B (prezentováno ve zprávě TMK na konferenci   
   2020)

-  Dále rozvíjet  podporu trenérů mládeže v klubech dle předem stanovených kritérií.
   Podpora bude směřovat zejména do motivace a dalšího praktického vzdělávání trenérů mládeže. 
   Další spolupráce s Tomášem Demkem.

-  V případě zájmu uskutečnit cyklus školení trenérů licence „C“ v  roce  2023 

Petr Altman
člen VV KSST Olomouc             


