KONCEPCE FUNGOVÁNÍ STŘEDISEK MLÁDEŽE (STM)
ČÁST 1: SPS
Díl 1: Všeobecná ustanovení
Čl. 1
(1) Sportovní středisko (dále SpS) je základem péče o sportovně talentovanou mládež a
je provozováno na základě programu MŠMT - „Program II – Sportovně talentovaná
mládež“ a navazujícího projektu „Talent 2018“.
(2) SpS je určeno pro sportovní přípravu mládeže ve věku do 15 let.
(3) Předmětem činnosti SpS je zajištění sportovní přípravy svých členů, vedení členů k
přechodu do Sportovního centra mládeže (dále SCM) a ke sportovní reprezentaci.
V rámci své činnosti SpS organizuje nábory a vybírá své členy.
Čl. 2
(1) SpS je zřízeno při Českém svazu curlingu (dále ČSC). ČSC je Zřizovatelem a
Provozovatelem SpS.
(2) V čele SpS stojí Vedoucí trenér STM (dále jen „Vedoucí trenér“). Práva a povinnosti
Vedoucího trenéra stanoví zvláštní část těchto pokynů.
Díl 2: Práva a povinnosti
Čl. 3
(1) Vedoucí trenér:
a.
řídí a organizuje sportovní přípravu členů SpS, zajišťuje kvalifikované trenéry a
vhodné sportovní prostory pro sportovní trénink;
b.

řídí činnost trenérů SpS;

c.

organizuje nábor a výběr hráčů pro přijetí do SpS;

d.

spolupracuje s pověřenými pracovníky sekretariátu ČSC;

e.

vede dokumentaci sportovní přípravy;

f.

rozhoduje o ukončení a pozastavení členství v SpS;

g.

zpracovává plán činnosti SpS;

h.

zpracovává roční hodnoticí zprávu o činnosti SpS.

(2) ČSC:
a.

řídí metodicky činnost SpS;

b.

provádí kontrolu činnosti SpS;

c.

zabezpečuje další odborné vzdělávání trenérů SpS;

d.
na MŠMT dodává požadované podklady o systému přípravy sportovně
talentované mládeže.
Díl 3: Členství v SpS
Čl. 4
(1) Členy SpS jsou hráči curlingu (dále curleři) ve věku do 15 let, kteří jsou řádně
registrovanými členy ČSC.
(2) Vedoucí trenér je povinen 1x ročně k 31. 12. poslat seznam členů SpS v předepsané
formě na sekretariát ČSC. Další podklady zasílá Vedoucí trenér dle požadavků ČSC.
Čl. 5
(1) Do SpS mohou být zařazováni curleři kdykoliv v průběhu kalendářního roku na
základě:
a.

vyhodnocení obecné pohybové výkonnosti;

b.

zjištění zdravotního stavu curlera;

c.
herní praxe v minimální délce 1 rok před vznikem členství a aktivní účast
v soutěžích pořádaných ČSC v minulé sezóně;
d.
písemného souhlasu zákonného zástupce se zařazením curlera do SpS na
předepsaném formuláři. Vedoucí trenér je povinen archivovat tyto dokumenty po dobu
členství curlera v SpS a 5 let po ukončení jeho členství.
Čl. 6
(1) Na základě rozhodnutí Vedoucího trenéra může být curlerovi ukončeno nebo
pozastaveno členství v SpS zejména z důvodů neplnění povinností při sportovní
přípravě (kázeňské přestupky nebo problémy s účastí na sportovní přípravě).
(2) Curlerovi musí být ukončeno členství v SpS, pokud nemá platnou sportovní
prohlídku nebo pokud mu jeho zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní
přípravu.
(3) Dále může být členství ukončeno na základě písemné žádosti zákonného zástupce
curlera.
Díl 4: Zdravotní zabezpečení členů SpS
Čl. 7
(1) Součástí zdravotního zabezpečení členů SpS jsou lékařské prohlídky (dále sportovní
prohlídky) a případná další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní
způsobilosti člena.
(2) Před přijetím do SpS musí curler absolvovat sportovní prohlídku. Tato nesmí být
starší než 3 měsíce k datu vzniku členství v SpS.
(3) Sportovní prohlídku absolvuje curler nejméně jednou za období po sobě jdoucích 12
kalendářních měsíců.

(4) Člen SpS musí mít lékařský posudek vydaný registrujícím lékařem curlera
(poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v
oboru praktické lékařství pro děti a dorost) nebo poskytovatelem zdravotních služeb v
oboru tělovýchovné lékařství se závěrem, že je zdravotně způsobilý k výkonnostnímu
sportu, k tréninku a účasti na sportovních soutěžích.

ČÁST 2: SCM
Díl 1: Všeobecná ustanovení
Čl. 8
(1) SCM je centralizovaným střediskem péče o sportovně talentovanou mládež a je
provozováno na základě programu MŠMT- „Program II – Sportovně talentovaná mládež“
a navazujícího projektu „Talent 2018“.
(2) SCM je určeno pro sportovní přípravu mládeže ve věku od 15 do 21 let.
(3) Předmětem činnosti SCM je zajištění přípravy svých členů na přechod ke sportovní
reprezentaci. V rámci své činnosti vybírá SCM své členy níže uvedeným způsobem.
Čl. 9
(1) SCM je zřízeno při ČSC. ČSC je Zřizovatelem a Provozovatelem SCM.
(2) V čele SCM stojí Vedoucí trenér. Práva a povinnosti Vedoucího trenéra stanoví
zvláštní část těchto pokynů.
Díl 2: Práva a povinnosti
Čl. 10
(1) Vedoucí trenér:
a)
řídí a organizuje sportovní přípravu členů SCM, zajišťuje kvalifikované trenéry a
vhodné sportovní prostory pro sportovní trénink;
b)

řídí činnost trenérů SCM;

c)
organizuje výběr hráčů do SCM a ve spolupráci s Trenérsko- metodickou komisí
ČSC (dále TMK) a Juniorskou komisí ČSC (dále JK) stanovuje podmínky hodnocení
uchazečů;
d)

spolupracuje s pověřenými pracovníky sekretariátu ČSC;

e)

vede dokumentaci sportovní přípravy;

f)

rozhoduje o pozastavení nebo ukončení členství členů SCM;

g)

zpracovává plán činnosti SCM;

h)

zpracovává roční hodnoticí zprávu o činnosti SCM.

(2) ČSC:
a.

řídí metodicky činnost SCM;

b.

provádí kontrolu činnosti SCM;

c.

zabezpečuje další odborné vzdělávání trenérů SCM;

d.
na MŠMT dodává požadované podklady o systému přípravy sportovně
talentované mládeže.
Díl 3: Členství v SCM
Čl. 11
(1) Členy SCM jsou curleři ve věku od 15 do 21 let, kteří jsou řádně registrovanými členy
ČSC.
(2) Vedoucí trenér je povinen 1x ročně k 31. 12. poslat seznam evidovaných členů SCM
na sekretariát ČSC. Další podklady zasílá Vedoucí trenér dle požadavků ČSC.
Čl. 12
(1) Členem SCM se hráč stává na základě umístění v MČRJ v minulé sezóně nebo na
základě výběru Vedoucím trenérem SCM a splněním podmínek pro vznik členství v SCM.
(2) Podmínky pro vznik členství jsou:
a.

řádné členství v ČSC;

b.

splnění věkového limitu pro účast v juniorských soutěžích;

c.

herní praxe v minimální délce 1 rok před vznikem členství;

d.
zjištění zdravotního stavu hráče na základě předložení platné sportovní
prohlídky ve smyslu Čl. 7, která není starší 3 měsíců od data vzniku členství;
e.
písemný souhlas zletilého hráče nebo zákonného zástupce nezletilého hráče se
zařazením do SCM. Tento souhlas je nutné vyhotovit na předepsaném formuláři ČSC.
Vedoucí SCM je povinen archivovat tento dokument po dobu členství curlera v SCM a 5
let po ukončení jeho členství.
(3) Ve výjimečných případech může být hráči při nesplnění všech podmínek umožněno
účastnit se sportovní přípravy v rámci SCM na základě jeho odůvodněné žádosti
adresované sekretáři ČSC. Vyřízení žádosti je v kompetenci JK.
(4) Na základě umístění se členy SCM stávají hráči uvedení na prvních pěti místech
sezónní soupisky týmů, které se umístily na prvním a druhém místě v rámci Mistrovství
České republiky juniorů v kategorii juniorů a juniorek v minulé sezóně.
(5) Na základě výběru Vedoucím trenérem SCM se členy SCM stávají hráči, kteří dosáhli
nejvyššího hodnocení v nominačním procesu. Hodnocení probíhá na základě kritérií
stanovených Vedoucím trenérem SCM ve spolupráci s TMK a JK.
Čl. 13
(1) Na základě rozhodnutí Vedoucího trenéra SCM může být členství hráče v SCM
pozastaveno či zcela ukončeno z důvodů neplnění povinností při sportovní přípravě
(kázeňské přestupky nebo problémy s účastí na sportovní přípravě).

(2) Členství v SCM musí být hráči pozastaveno nebo ukončeno, pokud nemá platnou
sportovní prohlídku nebo pokud mu jeho zdravotní stav neumožňuje systematickou
sportovní přípravu.
(3) Členství hráče v SCM je ukončeno na základě písemné žádosti zletilého člena nebo
zákonného zástupce nezletilého člena SCM.
Díl 4: Zdravotní zabezpečení členů SCM
Čl. 14
(1) Součástí zdravotního zabezpečení hráčů zařazených do SCM jsou sportovní
prohlídky a případná další odborná vyšetření, nezbytná pro posouzení zdravotní
způsobilosti členů SCM.
(2) Sportovní prohlídku absolvuje hráč nejméně jednou za 12 měsíců.
(3) Člen SCM musí mít lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v
oboru tělovýchovné lékařství se závěrem, že je zdravotně způsobilý k výkonnostnímu
sportu, tréninku a účasti na sportovních soutěžích.

ČÁST 3: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Díl 1: Trenéři STM
Čl. 15
(1) ČSC jakožto Zřizovatel smluvně zajišťuje činnost s Vedoucím trenérem a trenéry SpS
a SCM.
(2) Smlouvy nelze uzavírat s trenéry bez platné odpovídající trenérské kvalifikace ve
smyslu oddílu 3.
Oddíl 1: Vedoucí trenér STM
Čl. 16
(1) Vedoucího trenéra STM navrhuje a schvaluje Výkonný výbor ČSC (dále VV ČSC). TMK
a JK mají právo vyjádřit se k osobě nominované VV ČSC.
(2) Odvolání a změna Vedoucího trenéra je v kompetenci VV ČSC. JK a TMK mají právo
navrhnout změnu v osobě Vedoucího trenéra na základě odůvodněného návrhu. Tento
návrh musí být zařazen na program následující schůze VV ČSC a projednán.
Čl. 17
Vedoucí trenér:
a.

nominuje odpovídající počet kvalifikovaných trenérů pro zajištění sportovní

přípravy na ledě a pro všeobecnou sportovní přípravu a sportovní rozvoj;

b.

zajišťuje organizaci a vede evidenci tréninků STM;

c.
ČSC;

zpracovává Plán sportovní přípravy pro příslušný kalendářní rok a předkládá jej

d.
pravidelně informuje ČSC o činnosti SpS a SCM dle požadavků ČSC a to minimálně
2x za sezónu na schůzi VV ČSC;
e.
bez zbytečného odkladu písemně oznamuje ČSC jakoukoliv změnu v činnosti
stávajícího SpS a SCM;
f.
vede evidenci členů SpS a SCM v souladu s platnými právními předpisy o ochraně
osobních údajů. Tuto evidenci je povinen 1x ročně k 31. 12. poslat seznam evidovaných
členů STM na sekretariát ČSC.
Oddíl 2: Trenéři STM
Čl. 18
Obsazení míst trenérů SpS a SCM navrhuje Vedoucí trenér. VV ČSC schvaluje tento výběr
ve spolupráci s JK a TMK.

Čl. 19
Trenéři SpS a SCM:
a.

vedou tréninky v souladu s plánem přípravy SpS nebo SCM;

b.

vedou náborové akce v souladu s pokyny Vedoucího trenéra;

c.

vedou záznamy o přípravě způsobem určeným Vedoucím trenérem;

d.
pravidelně informují Vedoucího trenéra o průběhu přípravy a neprodleně jej
informují o skutečnostech, které by mohly vést k pozastavení nebo ukončení členství
hráče.
Oddíl 3: Požadovaná kvalifikace trenérů
Čl. 20
(1) Vedoucí trenér STM:
a.
platná trenérská licence 1. třídy nebo licence 2. třídy s trenérskou praxí
minimálně 5 let. Na základě rozhodnutí VV ČSC je možné připustit, aby byl trenér v
procesu získání jedné z těchto licencí.
(2) Trenéři SpS
a.

platná trenérská licence 3. třídy.

(3) Pokud trenér SpS nesplňuje předepsané kvalifikační předpoklady, může mu být od
VV ČSC, na doporučení TMK, udělena dočasná výjimka pro jeho trenérskou činnost –
zpravidla do nejbližšího školení potřebné trenérské kvalifikace.
Díl 2: Hodnocení a kontrola činnosti STM
Oddíl 1: Hodnocení činnosti
Čl. 21

(1) ČSC vyhodnocuje činnost SpS a SCM 1x ročně.
(2) Podobu řízení stanovuje pro příslušný rok ČSC. Podkladem pro hodnocení činnosti
SpS a SCM je písemné hodnocení činnosti za uplynulé období. Hodnocení zpracovává
Vedoucí trenér ve spolupráci s trenéry SpS a SCM. Hodnocení spolu s plánem na
nastávající období zasílá v elektronické podobě k datu určenému ČSC.
Oddíl 2: Kontrolní činnost
Čl. 22
(1) Kontrolní činnost provádí ČSC:
a.

v oblasti obsahové, organizační a metodické prostřednictvím TMK a JK;

b.

v oblasti ekonomické prostřednictvím Ekonomické komise ČSC (dále EK).

(2) ČSC dále dohlíží na dodržování pracovních povinností Vedoucího trenéra STM a
trenérů SpS a SCM.
(3) Při zjištění záměrného uvedení nepravdivých údajů ze strany Vedoucího trenéra
nebo závažných nedostatků v činnosti SpS nebo SCM může dojít k odvolání Vedoucího
trenéra z funkce.
(4) Návrh na odvolání Vedoucího trenéra projednává JK a TMK a předkládá jej ke
schválení VV ČSC.
Díl 3: Ekonomické zabezpečení STM
Čl. 23
(1) ČSC:
a.
schvaluje rozpočet na příslušný rok, stanovuje výši finančních prostředků na
činnost SpS a SCM;
b.

na základě podkladů od Vedoucího trenéra provádí souhrnné vyúčtování dotace.

(2) Vedoucí trenér zodpovídá za využití poskytnutého příspěvku dle stanovených
podmínek.

