SPORTOVNÍ STŘEDISKA
(PROVÁDĚCÍ POKYN PRO ROK 2019)
Ad 2.2. f) vnitřní směrnice
Doporučené minimální ohodnocení vedoucích trenérů SpS plavání na základě
vzdělání a praxe při plném úvazku:
Trenér I. Třídy
30 000 (ŽL)
25 000 Kč/měsíc (hrubá mzda)
Trenér II. třídy (15 let praxe + nar. před 1.1.1970)
30 000 (ŽL)
25 000 Kč/měsíc (hrubá mzda)
Trenér II. třídy (8 let praxe)
25 000 (ŽL)
20 000 Kč/měsíc (hrubá mzda)
Roční navýšení podpory pro SpS, která vedou trenéři I. třídy nebo trenéři II.
třídy narození před 1.1.1970 s praxí minimálně 15 let a prokazatelnými výsledky
36 000 Kč (12 x 3 000 Kč)
Ad 14. vnitřní směrnice
Kritéria pro roční hodnocení činnosti SpS v plavání (výše podpory, zřízení a
zrušení SpS), hodnocení bude zveřejněno vždy k 31.3.
14.a.Počty zařazených plavců:
Celkový počet plavců v SpS (zejména starší a mladší žactvo). Za člena SpS je
považován plavec příslušného PO ve věku 6 - 1 5 let, který se pravidelně účastní
sportovní přípravy a je registrován v ČSPS.
každých 20 plavců 10-15 let (zaokrouhlit)
1 bod
každých 20 plavců 6-9 let (zaokrouhlit)
0,5 bodu
Maximální počet bodů za toto kritérium za jeden rok je 7.
14.b. Účast v mistrovských soutěžích:
počet účastníků PČR jedenáctiletých
0,5 bodu
počet účastníků MČR žactva 12-14 let
1 bod
počet účastníků MČR mladšího dorostu
1 bodu
Každý závodník se počítá pouze jednou za rok.
14.c. Zařazení do systému vrcholového sportu:
počet zařazených plavců z daného PO do SCM
2 body/os.
počet zařazených plavců z daného PO do RDJ (mladší+starší) +
+4 body/os.
Každý závodník se počítá jednou za rok v hodnoceném období.
14.d.Výkonnost:
bodové hodnocení výkonnosti daného PO (započ. 500 bodů) 1 bod
Bodování soutěží MČR (jednotlivci + liga) a mezinárodních soutěží je prováděno
na základě v minulosti přijatých koeficientů.
Maximální počet bodů za toto kritérium za jeden rok je 7.

Výše uvedené body budou každému SpS (PO) každoročně sečteny a vždy po dvou
letech na základě pořadí bude přehodnocena podpora v jednotlivých kategoriích SpS
(viz. níže). SpS (PO) může vždy postoupit nebo sestoupit pouze o jednu kategorii.
Tzn., že vyřazeni mohou být pouze SpS III. kategorie. Nejbližší úprava struktury bude
provedena k 1. 1. 2020. V systému mohou být jednou za dva roky nahrazeny ve III.
kategorii maximálně tři SpS na posledních místech (pokud se počet SpS nerozšíří).
Celkem je pro plavání zřízeno 25 SpS ve 3 kategoriích, 10 SpS v první kategorii
obdrží 100% dotace, 10 SpS ve druhé kategorii obdrží cca 2/3 dotace a 5 SpS ve
třetí kategorii obdrží cca 1/3 dotace (při současné výši podpory se jedná o 360 000
Kč, 240 000 Kč a 120 000 Kč v roce 2019).
Dále je zřízeno 19 kandidátů SpS s podporou do 50 000,- na rok, kteří se zapojili do
programu DRoP.
Dále jsou zřízena čtyři SpS v synchronizovaném plavání a tři ve skocích do vody
s minimální výší podpory 120 000 Kč na rok 2019. Výběr v SY a SK byl stanoven na
základě výsledků na MČR.
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