TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE
(vnitřní směrnice ČSPS ke složení, činnosti a kompetencí TMK)

Článek I
Všeobecné ustanovení
Trenérsko-metodická komise (dále jen TMK) je poradním orgánem Výboru sekce
plavání v oblasti plavecké metodiky.

Článek II
Složení TMK
TMK je složena z těchto členů:
1) Vedoucí TMK (dále článek III)
2) Pověření metodikové ČSPS (jmenovaní na základě výběrového řízení)
3) Reprezentační trenéři plavání (jmenovaní na základě výběrového řízení)

Článek III
Vedoucí TMK
Vedoucího TMK vybírá a navrhuje VSP ČSPS a schvaluje VV ČSPS, na základě
níže uvedených požadavků, a to zpravidla na funkční období 4 letého olympijského
cyklu.
Vedoucí TMK musí splňovat tyto požadavky:
• držitel licence trenéra I. třídy
• 25 let praxe v závodním plavání
• trenér plavání alespoň 2 účastníků OH, MS, MSJ, MEJ nebo YOG
• aktivní v plaveckých oblastech školení, vzdělávání, příp. odborné
publikační činnosti
• komunikující v anglickém jazyce se zahraničními partnery v oblasti
plavecké problematiky
Vedoucí TMK:
• svolává a řídí zasedání TMK
• pověřuje jednoho ze členů zápisem z jednání TMK
• kontroluje, finalizuje a rozesílá zápisy z jednání TMK předsedovi ČSPS,
členům VSP a členům TMK
• informuje Výbor sekce plavání o činnosti a závěrech jednání TMK
1

• předkládá VSP návrhy na změny v dokumentech ČSPS
• vyvíjí aktivní činnost v oblasti shromažďování informací z oblasti obecné
sportovní a specifické plavecké metodiky z domácích i zahraničních zdrojů
• prezentuje činnost TMK na celostátních seminářích ČSPS
• spolupracuje s plaveckými kluby, v rámci možností je navštěvuje a nabízí
jim konzultace v oblasti plavecké metodiky
• podílí se na kontrole povinných údajů vykazujících ty plavecké kluby,
které jsou zařazeny do dotačních programů ČSPS a do programu
společné plavecké metodiky
• poukazuje na problémové záležitosti plavecké metodiky v rámci všech
struktur ČSPS, činnosti výběrových družstev ČSPS a tréninkové přípravy
plaveckých klubů ČR
• společně se členy TMK navrhuje řešení vedoucí k správnému nastavení
opatření přirozeného rozvoje závodních plavců, průběžnému rozvoji
závodního plavání v ČR a úspěšné reprezentaci českých plavců
na mezinárodní úrovni

Článek IV
Členové TMK
Ostatními členy TMK se stávají osoby zastávající uvedené posty v Článku II, a to
zpravidla na funkční období 4 letého olympijského cyklu.
Členové TMK:
• řídí se pokyny vedoucího TMK
• spolupracují s Vedoucím TMK na zápisech jednání TMK
• přináší podnětné připomínky k problematice popsané v Článku V
• vyvíjí aktivní činnost v oblasti shromažďování informací z oblasti obecné
sportovní a specifické plavecké metodiky z domácích i zahraničních zdrojů
• mohou prezentovat činnost TMK na oblastní a klubové úrovni
• spolupracují s plaveckými kluby, v rámci možností je navštěvují a nabízí
jim konzultace v oblasti plavecké metodiky
• podílí se na kontrole povinných údajů vykazujících ty plavecké kluby,
které jsou zařazeny do dotačních programů ČSPS a do programu
společné plavecké metodiky
• poukazují na problémové záležitosti plavecké metodiky v rámci všech
struktur ČSPS, činnosti výběrových družstev ČSPS a tréninkové přípravy
plaveckých klubů ČR
• společně s Vedoucím TMK navrhují řešení vedoucí k správnému
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nastavení opatření přirozeného rozvoje závodních plavců, průběžnému
rozvoji závodního plavání v ČR a úspěšné reprezentaci českých plavců
na mezinárodní úrovni

Článek V
Činnost a úkoly TMK
1. Činností TMK se rozumí:
a) Společná jednání svolávána Vedoucím TMK minimálně dvakrát ročně
b) Spolupráce členů TMK v rámci mailové korespondence, telefonické a ostatní
audiovizuální komunikace
c) Veškerá pracovní aktivita jednotlivých členů TMK vyplývající z obecných úkolů
TMK (viz dále)
2. Úkoly TMK:
a) vytváření a aktualizace metodických podkladů pro systém přípravy závodních
plavců registrovaných klubů u ČSPS
b) vytváření a aktualizace metodických podkladů pro systém přípravy Sportovních
středisek (SpS), Sportovních center mládeže (SCM) a reprezentačních družstev
c) vytváření a aktualizace metodických podkladů pro vzdělávání trenérů plavání
d) vytváření a aktualizace metodických podkladů pro hodnocení klubů (pro účely
rozdělování dotací ČSPS)
e) vytváření a aktualizace metodických podkladů pro hodnocení Sportovních
středisek (pro účely rozdělování dotací ČSPS)
f) mentorská činnost jednotlivých členů TMK v oblasti metodiky plavání
g) činnost členů TMK popsaná v Článcích III a IV

Článek VI
Organizační a hospodářské náležitosti TMK
Sekretariát ČSPS zajistí prostory pro jednání TMK, pokud k tomu bude Vedoucím TMK
požádán.
1. Vedoucí TMK má nárok na paušální finanční odměnu 20.000Kč/rok s podmínkou,
že TMK vykazuje svou činnost dle Článku V.
2. Ostatní členové TMK vykonávají svou činnost bez nároku na paušální odměnu.
3. VSP může schválit zvláštní finanční odměnu jednotlivým členům TMK za
vykonání nadstandardních úkolů (překladů literatury, článků, recenzí, publikační
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činnost, přednáškové činnost, školení apod.)
4. Všichni členové TMK mají nárok na cestovní náhrady dle směrnic ČSPS, za
pracovní cesty spojené s konáním zasedání TMK.
5. Jednotliví členové TMK mají nárok na cestovní náhrady a kalorné, dle směrnic
ČSPS, za pracovní cesty spojené s činnostmi a úkoly popsanými v Článcích III a
IV.
6. Jednotliví členové TMK mají nárok na příspěvek na ubytování ve výši 400Kč/noc,
za vykázané vícedenních pracovní cesty prokazatelně spojené s činnostmi a
úkoly popsanými v Článcích III a IV.

Článek VI
Závěrečné ustanovení
Veškeré metodické materiály vydané TMK budou umístěny v elektronické podobě na
webových stránkách ČSPS pod odkazem METODIKA.
V případě dlouhodobé nečinnosti některého ze členů TMK nebo celé TMK, může dát
VSP podnět VV ČSPS k…
a) vyloučení člena z TMK (resp. jej může nahradit jinou osobou)
b) zrušení činnosti celé TMK

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016

Mgr. Petr Ryška - předseda ČSPS
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