
Zpráva Trenérsko-metodické komise za 2020/2021

Stav trenérů – porovnání KSST Olomouc s ostatními KSST

Stav trenérů k 30.6.2021 dle jednotlivých RSST

 
19-ti trenérům KSST OL končila 30.6.2021 platnost licence „C“ 
15.6.2021 proběhlo on-line doškolení trenérů všech licencí, po jehož absolvování byla licence „C“ 12-ti trenérům 
KSST OL prodloužena na dalších 5 sezon (roků). Zbývajících 7 trenérů se doškolení nezúčastnilo a jejich licence je 
nyní v registru vedena jako „propadlá“. Tito trenéři budou mít možnost si ji prodloužit při dalším doškolení.
Dle informací z TMK ČAST by další doškolení mohlo proběhnout na podzim 2021.

2 trenéři KSST Olomouc se zapojili do procesu školení trenérů licence B. 

Směrnice ČAST č. 5/2020 – Pravidla pro udělování a prodlužování trenérských licencí
Pro školení trenérů a udělování licencí platí metodika, která byla ČAST  nastavena na konci roku 2019 (Směrnice 
ČAST č. 6/2019) a následně drobně upravena Směrnicí č. 5/2020. Školení licence „C“ je tak nyní rozděleno na 
teoretickou a praktickou část. Každá z částí představuje 2 dny po 8-mi hodinách. Teoretická část je ukončena 
testem, praktická část potom zvládnutím trenérských činností. Jediným lektorem a hodnotitelem v rámci ČAST pro 
praktickou část je Aleš Sviták.  Trenérské licence A, B uděluje ČAST. Trenérskou licenci C uděluje KSST, ale 
školení musí probíhat dle jednotné metodiky ČAST a každé jednotlivé školení je před jeho započetím schvalováno 
TMK ČAST. Trenérskou licenci D udělují RSST.



Plány pro následující období
- Uskutečnit praktickou část školení trenérů licence „C“  v naplánovaném termínu 26.-27.8.2021 v
   Moravském Berouně.
  Uspořádáním praktické části bude dokončen cyklus školení pro15 trenérů, kteří v listopadu 2019 
  absolvovali teoretickou část, ukončenou úspěšně zvládnutým testem. Tento „pomníček“ byl způsoben jednak
  nastavenými opatřeními proti šíření Covid-19, ale výraznou měrou k tomu přispěla také změna metodiky. 
  
-  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)

-  Nastavit a dále rozvíjet smysluplnou podporu trenérů mládeže v klubech dle předem stanovených kritérií.
   Podpora bude směřovat zejména do motivace a dalšího praktického vzdělávání trenérů mládeže.

-  V případě zájmu uskutečnit další cyklus školení trenérů licence „C“ v 1 polovině roku 2022 

Petr Altman
člen VV KSST Olomouc             


