Zpráva o činnosti Trenérsko – metodické komise ČNS
v roce 2017
1.

TMK vykonávala svoji činnost dle Statutu TMK ČNS ( schválen 28.2.2017)
2.

TMK pracovala ve složení : V.Pavlík, předseda TMK, V. Stehlík, J.Šmejkal – členové
TMK
3.

Zasedání TMK (CELKEM 3x) : 28.1. Nymburk, 22.2.Plzeň, 19.12.Plzeň,zasedání
plánované na 3.čtvrtletí 2017 se neuskutečnilo z důvodu dlouhodobější nemoci
předsedy komise V.Pavlíka ( další komunikace probíhala telefonicky nebo
elektronicky ( plán návštěv v TCM, zasílání a vyhodnocování Zpráv o činnosti TCM
operativní agenda TMK)
4.

Pořádání vzdělávacích akcí pro trenéry nohejbalu – celkem 4 vzdělávací akce:
Školení trenérů C licence (4.-5.3.2017, Praha , 18 ůčastníků), Doškolení trenérů C a
D licencí ( 5.3.2017, Praha, 3 účastníci), Školení trenérů B licencí ( 2.-7.7.2017,
Karlovy Vary, 17.11.2017 Praha, 11 účastníků), Doškolení trenérů všech licencí
(9.12.2017, Praha, 8 účastníků) - PLÁN 2017 SPLNĚN
5.

Vzdělávání členů TMK činnost : absolvování přednášky prof.Koláře Posturální
funkce ( 1x předseda komise)- PLÁN 2017 SPLNĚNO
6.

Metodická pomoc především trenérům TCM – distribuce časopisu COACH, odkazy
na metodický web ČOV, návštěvy v TCM – PLÁN 2017- PLNĚNO průběžně
celoročně - SPLNĚNO
7.

Kontrolní činnost plnění podmínek projektu TCM v roce 2017 – celkem se
uskutečnilo 19 návštěv (J.Šmejkal 15x, V.Pavlík 2x, V. Stehlík 2x)- PLÁN 2017
SPLNĚN
8.

Vyhodnocení činnosti TCM za období 2017 – vyhodnoceno na základě zasílaných
zpráv a návštěv jednotlivých členů TMK v TCM, s hodnocením budou seznámeni
zástupci TCM dne 21.1.2018 v Nymburku ( viz samostatný dokument ) –PLÁN
2017 SPLNĚN

9.

Aktualizace Směrnice pro udělování trenérských licencí, pro organizaci a
obsahovou náplň vzdělávacích akcí trenérů nohejbalu ( formální změny
v názvosloví – změna kompetencí z KTR na TMK, navýšení poplatků,aktualizovaný
dokument předloží předsedaTMK na lednovém zasedání VV ČNS) PLÁN 2017 SPLNĚNO
10.

Tvorba interních dokumentů TMK ( Plán činnosti TMK, Návrh rozpočtu, Statut
TMK ) – dokumenty TCM byly vytvořeny a následně schváleny VV ČNS - plán 2017
- SPLNĚNO
11.

Nákup odborných publikací pro potřeby TCM – úkol nemohl být splněn z důvodu
vyprodání požadované publikace ( Hry s míčem pro děti) předseda TMK bude
sledovat případné další vydání této nebo obdobné publikace- NESPLNĚNO
12.

Modifikace nohejbalu v podmínkách ZŠ – zatím ve formě monitorování možností a
zkušebných modelů ( např. zmenšení hřiště, možnosti dvou navazujících dotyků
jednoho hráče, využití míčů s nižším odskokem a nižší vahou) PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ ,
v plánu 2017 vedeno jako dlouhodobější úkol, zůstává také pro rok 2018
13.

Formulář – Návštěva člena TMK v TCM – dokument byl vytvořen , trenéři TCM
s ním budou seznámeni na setkání TMK s trenéry TCM v 1/2018 Plán 2017 SPLNĚNO
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