Trenérsko – metodická komise Českého nohejbalového svazu
Plán činnosti na rok 2018
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Obecně
Trenérsko – metodická komise ČNS (dále jen „TMK“) vykonává svoji činnost v souladu se
schváleným Statutem TMK ČNS. Plán činnosti TMK reflektuje platnou svazovou legislativu
(Stanovy, Pravidla nohejbalu, Soutěžní řád, Rozpisy dlouhodobých i jednorázových soutěží,
atd.)
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Cíle a činnosti TMK v roce 2018
 Příprava a pořádání vzdělávacích akcí pro trenéry nohejbalu
Školení trenérů C licence, doškolení trenérů B,C,D licencí (únor/březen /2018, – Pavlík +
lektoři)
Doškolení trenérů B, C a D licencí ( 12/2018, Praha, Poslední smeč - Pavlík)
Školení trenérů B licence obecná část – viz pozvánky na stránkách ČNS
Školení trenérů B licence – část specializace nohejbal – nebude v roce 2018 pořádáno
 Vzdělávání členů TMK – účast na vzdělávacích akcích ČOV (průběžně, Praha,členové
TMK)
 Metodická pomoc především trenérům TCM ( celoročně, návštěvy v TCM, setkání
členů TMK a trenérů TCM, odkazy na metodický web ČOV, časopis COACH, a jiné.)
 Kontrolní činnost plnění podmínek projektu TCM v roce 2018 ( návštěvy členů TMK
v TCM, každé TCM cca 3 návštěvy za rok)
 Vyhodnocování Zpráv o činnosti TCM za jednotlivá období ( průběžně během roku,
členové TMK)
 Vyhodnocení činnosti TCM za období 2018 včetně návrhu na rozdělení finančních
prostředků ( leden 2019 – Pavlík + členové TMK)
 Monitoring metodických webů a odborné literatury zabývajících se problematikou
sportovní přípravou ( celoročně Pavlík )
 Nákup odborných publikací pro potřeby TCM ( pouze v případě nabídky titulů
vztahujících se k problematice sportovní přípravy dětí a mládeže (celoročně – Pavlík)
 Monitorování možností modifikací nohejbalu v podmínkách ZŠ, modifikace - formy
nohejbalu pro začátečníky ( celoročně , členové TMK )
 Sledování vývojových trendů nohejbalu - HČJ,HK,HS (MČR, extraliga, Superfinále,
MS, celoročně, členové TMK)
 Aktualizace dokumentů k činnosti TCM ( průběžně, celoročně, členové TMK )
 Spolupráce s Trenérsko - metodickou sekcí ČOV ( zveřejňování pozvánek na
vzdělávací akce pro trenéry, případně účast na vzdělávacích akcích ČOV, celoročně,
Pavlík + členové TMK )
 Poznámka :
Počet jednání TMK : cca 3 – 4 ročně
Možná místa jednání TMK : Plzeň, Nymburk, Praha, případně místa konání MČR
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