Trenérsko-metodická skupina ČSPS (dále jen TMS)
zápis korespondenčního jednání TMS: č.01/2019 ze dne: 23. 9. 2019

účastníci jednání: Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Libor Kohut, Dušan Viktorjeník, Tomáš Břeň, Marek Polach, Tom Froněk
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1.1

Zpráva o zvolení metodiků ČSPS
- Výkonný výbor ČSPS na svém zasedání dne 26.8.2019 schválil činnost metodiků ČSPS
- na pozici metodika, byl schválen Mgr. Roman Havrlant (na období září 2019 – červenec
2020 bude jeho činnost hodnocena formou odměňování; od srpna 2020 bude zaměstnán
u ČSPS na plný úvazek)
- dále byla schválena pozice externího zahraničního metodika ČSPS, který bude s TMS
spolupracovat převážně na dálku formou mailové korespondence nebo telefonického
kontaktu, a dále bude několikrát do roka osobně přítomen v ČR a bude komunikovat jak
s členy TMS formou zasedání, tak s plaveckou veřejností formou mítinků a seminářů; na
tento post byl schválen Tom Froněk (jeho činnost bude hodnocena dlouhodobě formou
odměňování)
- Roman Havrlant a Tom Froněk ihned po schválení svých postů začali na dálku
spolupracovat na tvorbě základních metodických materiálů v rámci těchto oblastí:
- obecná plavecká metodika
- vzdělávání trenérů
- struktura výběrových družstev plavání (reprezentace, SCM)
- Roman Havrlant již dříve vypracoval dokument „NÁVRH KONCEPČNÍCH ZMĚN VE
STRUKTUŘE BAZÉNOVÉHO PLAVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2020, I. fáze“, ve
kterém definoval možné změny v systému rozvoje závodního plavání na další období;
tento dokument byl rozeslán na všechny plavecké kluby v průběhu roku 2019 a stal se
základním podkladem pro diskuzi na každoročním Semináři ČSPS v září 2019 v Olomouci;
podněty ze semináře budou také vodítkem pro další vývoj metodiky
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1.2

Zpráva o vzniku TMS
- Roman Havrlant po celostátním plaveckém Semináři začal s vytvářením TMS (oslovil
vytipované trenéry ke spolupráci)
- spolupráci v TMS přijali:
Tomáš Břeň – zpracování DRoP a oponentury SCM
Dušan Viktorjeník – garant pro oblast vzdělávání trenérů
Marek Polach – zástupce analytického týmu (zpracování a reprodukce analýz)
Libor Kohut – garant a poradce pro oblast metodiky mládeže
Vlastimír Perna – oponent a mentor pro strukturu metodiky
.
Tom Froněk – vedoucí poradce a mentor v oblasti obecné a speciální metodiky
Roman Havrlant – hlavní koordinátor a garant práce TMS
- spolupráci v TMS z pochopitelných důvodů odmítli: Jaroslav Strnad, Boris Neuwirt
- případné doplnění členů TMS bude předmětem příštího jednání
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1.3

Zvolení vedení TMS
- předsedou TMS bude zvolen na příštím jednání
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1.4

Fungování TMS – návrh na vznik Metodického řádu
Metodický řád by měl definovat:
- strukturu a fungování TMS
- vtah TMS k Výkonnému výboru ČSPS
- vtah TMS k Sekci plavání ČSPS
- vztah k registrovaným klubům ČSPS a členům ČSPS
- strukturu, formu zveřejňování a podmínky aktualizace plavecké metodiky
ú: Návrh Metodického řádu vypracuje Havrlant (termín: říjen 2019)

příští zasedání TMS: bude upřesněno
zápis vypracoval: Roman Havrlant

