
 
 

  zápis vypracoval: Roman Havrlant                                                                                                                                                                                             7. 1. 2020 

Trenérsko-metodická komise ČSPS (dále jen TMK) 
 

zápis osobního jednání TMK: č.02/2019 ze dne: 7. 1. 2020, 9.30 – 12.30 Praha (ČSPS)   
přítomní:  Tom Froněk, Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Libor Kohut, Marek Polach 
host:  V. Srb 
omluven:  Dušan Viktorjeník, Tomáš Břeň 
 
zkrácené informace z předchozích jednání: 
23.9.2019 
01/19 1.1. Zpráva o zvolení metodiků ČSPS 
01/19 2.1. Zpráva o vzniku TMS 
01/19 3.1. Zvolení vedení TMS (na příštím jednání) 
01/19 4.1. Fungování TMS – návrh na vznik Metodického řádu 
 
7.11.2019 
02/19 1.1. Vize Metodiky ČSPS 
02/19 2.1. Fungování Trenérsko-metodické skupiny (dále jen TMS) - metodický řád (přidělení oblastí metodiky) 
02/19 3.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 
02/19 4.1. Kvalifikační řád: návrh novelizace 
02/19 5.1. Elektronický kreditový systém (EKS) 
02/19 6.1. Nastavení komunikace TMS s VSP a VV ČSPS  
02/19 7.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 
02/19 8.1. Anketa – Plavec roku 
02/19 9.1. Projekt „Plavu čistě“ 
02/19 10.1. Debata TMS k podnětům trenérů 
02/19 11.1. Návrhy TMS ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
02/19 12.1. Krajské svazy ČSPS 
 
projednávané body z jednání 7.1.2020: 
01/20 1.1. Vize Metodiky ČSPS 
 Havrlant informoval přítomné o průběžné komunikaci s vedením ČSPS v otázkách rozvoje metodiky a  
  průběžnými vyjádřeními VV k podnětům TMK. 

1.1.1. Osobní představení Toma Froňka členům TMK 
1.1.2. VV se na svém zasedání dne 13.12.2019 vyjádřil k těmto bodům TMK: 

 

- VV rozhodl probrat dosavadní návrhy TMK na lednových seminářích s trenéry a dle zjištění připravit návrhy 
zapracování do koncepce svazu od léta 2020 (nutný sběr informací) 

- VV doporučil změnu názvu TMS na TMK (trenérsko-metodická komise) dle Stanov ČSPS 
- VV schválil obnovení činnosti Trenérsko-metodické komise, které bude předsedat p. Roman Havrlant 

(schválení modelu fungování a rozpočtu metodické komise, personálního obsazení a dalších podrobností 
bude upřesněno na schůzi VV po lednových metodických seminářích( 

- VV schválil, že v rámci lednových seminářů bude jedním z bodů k projednání právě Kvalifikační řád. VV 
konstatoval, že v rámci bodu 6. 2. KŘ je tzv. zkušební lhůta dva roky určená k tomu, zda-li je model 
fungování kvalifikačního řádu správně nastaven či nikoli. Tuto informaci a zejména informace k případné 
úpravě kvalifikačního řádu především v oblasti obnovování kvalifikace lze získat nejdříve po dvouleté 
zkušební lhůtě. 

- VV zamítl návrhy na pozastavení Kvalifikačního řádu i na jeho novelizaci s tím, že bez zkušební doby či 
kvalitní IT podpory nelze dělat úpravy zodpovědně.  

- VV očekává, že organizačně-trenérská školení zabezpečí i jednotlivé krajské svazy ČSPS se kterými se musí 
v tomto duchu jednat. 

1.1.3. V. Srb referoval členům TMK problematiku financování struktur ČSPS (dotační projekty): 
 

  Úkol TMK: Hledat způsoby nastavení podporovaných složek (Krajů, klubů, SpS, SCM, RD) k efektivnější  
    činnosti a efektivnějšího hospodaření s předpokladem nárůstu výkonnosti.  
    Obecná výkonnost ve všech věkových kategoriích má spíše stagnující charakter.  
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01/20 2.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 
(Plzeň, Praha, Pardubice, Brno a Ostrava v termínu 8. – 14.1.2020) jsou připraveny.  
Hlavním přednášejícím na seminářích bude Tom Froněk zvolený VV jako externí hlavní metodik ČSPS. 
Pro doprovodný komentář bude přítomný Havrlant.  
 
Debata k tématům, které by se měly diskutovat na seminářích. 
(např. úkoly Krajů a SCM; východiska a perspektivy DRoP, struktura SCM a RD, kvalifikační řád a vzdělávání  
trenérů, úspěchy a neúspěchy českých plavců na mezinárodní úrovni, specifické problémy klubů, aj.) 
 

01/20 3.1. Výzva vedoucího TMK k doplnění členů TMK  
 Na základě předchozí výzvy vedoucího TMK se přihlásili k doplnění členů TMK: J. Srb, P. Thiel, Š. Matek, G.  

Minaříková 
TMK rozhodla rozhodnutí ohledně doplnění TMK odložit po ukončení lednových seminářů. 

 
01/20 4.1. Elektronický kreditový systém (EKS) 

Havrlant informoval TMS o spolupráci s Bažilem na vytváření elektronického kreditového systému. 
 Řešení EKS byl zadán v prosinci 2019 VV jako primární úkol pro správce informačního systému (IS) ČSPS. 
 
01/20 5.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 

TMK dále podporuje zavedení jednotné platformy elektronického tréninkového deníku, s vědomím že přechod 
na ETD nebude jednoduchý a rychlý. Perspektivně tuto formu vidí jako jedinou možnou, s ohledem na možnosti 
výstupů, které mohou českému plavání přinést mimořádně zajímavá data, na základě kterých lze posunovat 
české plavání k efektivnějšímu fungování. 
19. ledna 2020 proběhne první „veřejné“ představení platformy ETD Yarmill pro širší okruh trenérů v rámci 
praktického semináře v Brně, na kterou se do uzávěrky přihlásilo 30 českých a 30 slovenských trenérů. 
 

01/20 6.1. Anketa – Plavec roku 2019 
TMK zaslala v termínu ke schválení VSP návrh na ocenění 5 seniorů a 3 juniorů. 
 

01/20 7.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
Návrhy na změny ve struktuře reprezentací a SCM musí TMK posoudit pečlivě v souvislosti se svazovými 
Projekty financování. Pracuje se s několika variantami, které budou dále diskutovány. 
Úkol trvá. Termín finálního návrhu koncepce RD a SCM: 9.2.2020 
Od schváleného návrhu koncepce RD a SCM se budou odvíjet kvalifikační kritéria do těchto výběrových 
družstev, které je nutné schválit do konce února 2020. 
 

01/20 8.1. Krajské svazy ČSPS 
TMK zatím neobdržela referát p. Lhotky – člena VSP zodpovědného za Krajské svazy ohledně fungování těchto 
struktur. 

 TMK se zabývala oblastní strukturou SCM a navrhuje VSP ke schválení: 
 

1) rozdělit SCM II od sezóny 20/21 na 14 oblastí odpovídajících krajskému správnímu uspořádání 
2) pojmenovat všechny oblastní SCM dle Krajů (např. SCM plavání Moravskoslezského kraje) 
3) vybrat koordinátory SCM pokud možno pro každé SCM (je možné výjimečně zvolit koordinátora pro 2 

oblasti zároveň) 
 
Tato opatření by měla podpořit: 
a) úzkou spolupráci předsedů Krajských svazů s příslušnými oblastními koordinátory SCM v oblasti koordinace 

soutěží a přípravných soustředění na území kraje (potažmo sledování výkonnosti plavců na úrovni krajů) 
b) zvýšení aktivity vzdělávání na úrovni krajů (spolupráce předsedy kraje a koordinátora SCM) 
c) zlepšení vyjednávací pozice pro oblastní SCM na území příslušných krajů (žádosti o dotace na činnost) 
d) zlepšení přehlednosti sledování činnosti Krajských svazů a oblastních SCM pro ČSPS 

 
příští zasedání TMK: bude upřesněno 
 


