Trenérsko-metodická komise ČSPS (dále jen TMK)
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03/21 1.1. Vývoj plavání v době koronakrize (po 3. vlně) od posledního jednání TMK
Od 7.6 povoleno plavat na vnitřních bazénech za komplikovaných opatření
18. – 20.6. proběhlo úspěšně po dvou letech Letní mistrovství ČR open v Ústí nad Labem.
Během léta si řada klubů zajistila plaveckou i kondiční přípravu.
V září se uskutečnily 2 odsunuté mistrovské soutěže:
MČR juniorů v Praze-Podolí na vnitřním bazéně (lze konstatovat slušné, ojediněle i výborné výkony, pouze
některé disciplíny početně slabě obsazeny).
Finále soutěže I. a II. ligy družstev v Pardubicích (program oddělených ligových družstev byl plošně spíše
kritizován, ale bylo to za daných podmínek výjimečné řešení. Průběh závodů I. ligy byl dramatický.
Pro plnění limitů na ME25 a MS25 byl stěžejní ČP v Plzni, který byl za snížených opatření velmi vydařený.
Od poloviny října se opět covidová situace v celé ČR dramaticky zhoršuje.
Opakované doporučení TMK k vedení ČSPS: upřít síly na převedení bazénů z rekreačních zařízení na
sportoviště. (Bylo již navrhováno v červnu 2021, TMK nemá na toto žádnou zpětnou vazbu, přičemž považuje
toto téma za klíčové, v případě, že budou vyhlášena zpřísněná epidemiologická opatření.)
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2.1. Činnost metodiků
Roman Havrlant (průběžně zpracovává metodickou administrativu dle plánovaných úkolů a pokynů vedení ČSPS)
- po zpracování zasílá metodické materiály pro trenéry (viz níže bod 3.1)
- průběžně zpracovává čerpání prostředků zařazených sportovců v projektu PRoTON za 2021
- 21.6. zaslal trenérům hodnocení LMČR juniorů se statistikou výkonů - zamyšlení se nad hodnocením
parametrů Mistrovských soutěží a srovnání výsledků z předchozích let, a s výhledem do budoucna
- navštěvuje VT SCM a komunikuje s trenéry aktuální otázky realizace SCM a vyhodnocuje hodnocení
jednotlivých VT (vede si evidenci návštěv); za období červenec – říjen 2021 navštíveno
- navštěvuje kluby a komunikuje s trenéry koncepci a fungování klubů a možnosti řešení různých
problémů (vede si evidenci návštěv)
- komunikuje s ostatními sekcemi SY a DP (sekce DP chystá v listopadu školení T3 pro DP a ZP)
- účastní se mistrovských soutěží
- v období září – říjen zpracoval veškeré podklady pro Oponentury SpS, SCM, SG
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- konzultuje s hlavním metodikem možnosti dalšího vývoje situace v ČR
- zasílá průběžně metodické podklady pro trenéry
- zasílá informace ze světa plavání
- připravuje webináře (viz níže)

3.1 Vzdělávání a poznatky z plavecké přípravy od 15.6.2021 (zasíláno zpravidla všem trenérům reg. v ČSPS):
17.6.
zaslán mail přihlášeným účastníkům o realizaci školení trenéra II. třídy v září 2021 (FTVS)
21.6.
zaslána trenérům statistika klubů po LMČR
23.6.
účast na zasedání VSC (ETD Yarmill)
24.6.
zasedání TMK (on-line) – proveden zápis a zveřejněn na stránkách metodiky ČSPS
7.7.
zasláno trenérům metodické video: Podmínky k rozvoji sportu (Ježdík) + rozbor dílčích témat
20.7.
zaslán trenérům metodický list „Jak se stále cítit zdráv“ a „Ledovat či ne“.
21.7.
zaslán VSP návrh na úpravu Disciplinárního řádu
22.7.
zaslány všem zodpovědným trenérům podklady pro oponentury SpS, SCM, SG
23.7.
zaslán dopis předsedům Krajských svazů o evidenci vzdělávání a školení trenérů III. třídy
4.8.
zaslán trenérům metodický dopis: věková analýza plavců OH 2016, 2020
6.8.
zaslán trenérům metodický list: rozbor obrátek 1500VZ + vědecká studie
7.8.
zaslán VSP ke schválení návrh Směrnice „manuál pro pořádání školení trenér III. třídy“
12.8.
zaslán trenérům metodický list: efektivita motorického učení
16.8.
Trenérům zaslány informace a odkazy na časopis Coach a tipy na zajímavé články posledních čísel
7.9.
Zaslány metodické materiály - analýzy OH 2021
14.9.
Zasláno hodnocení LMČR juniorů
4.10.
Zaslány pokyny klubům pro užívání projektu DRoP v sezóně 2021/2022
8.10.
Zaslány studie startů a obrátek z ME 2019 (autor: M. Polach a kol.)
14.10.
Zaslány informace ke schválenému Kvalifikačnímu řádu a Směrnice školení T3, T4
19.10.
Zaslán metodický list: Co je to mentoring
21.10.
Zaslán členům VV souhrnný materiál vyhodnocení Oponentur SG,SpS, SCM
29.10.
Zaslán metodický list pro T1 a T2: poznatky z FINA webináře (téma: význam analytiky v plavání 1. část)
31.10.
Zaslán VSP a VV ke schválení hodnotící materiál reprezentací za poslední 5leté období (autoři: Kohut,
Havrlant, Perna)
4.1. Metodické projekty
4.1.1. Metodický materiál „Technická cvičení plaveckých způsobů“
- stále se čeká od března 2021 na vydání (zadavatel: RSC Victoria ve spolupráci s ČSPS)
4.1.2 Metodický materiál „Kondiční příprava plavců 10 – 19 let“
- stále se čeká od ledna 2021 na vydání (zadavatel: RSC Victoria ve spolupráci s ČSPS)
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5.1. Projekt platformy elektronické tréninkové evidence (ETD)
Od dubna 2021 pověřeni dalším postupem projektu J. Strnad a P. Adamec.
Do konce srpna bylo plánováno dokončení změn, edukace trenérů a spuštění na plošné bázi. (viz níže)
Cíle se z důvodu technických softwearových úprav nepodařilo realizovat. TMK má nyní minimální kontrolu nad
úpravami a realizací projektu Yarmill.
Po dlouhých měsících se nedaří uplatnit některé důležité požadavky, původně zadané TMK.
Díky nedokončení změn v systému se stále odkládá edukační seminář pro trenéry.
Přes nedotažení některých věcí byly na začátku září pověřeny některé subjekty „povinným“ vyplňováním ETD
Yarmill.
Řada trenérů již ETD Yarmill nějakou dobu využívá a vesměs si tento systém pochvaluje.
Hlavní metodik na svých návštěvách SCM a klubů (zařazených do SpS) konzultuje a motivuje trenéry k užívání.
Kroky, které byly plánovány v rámci ETD a nepodařilo se je naplnit:
1) Informace trenérům o definitivním schválení (červenec, srpen 2021, ú: Havrlant) – nebylo možné
2) Finální specifikace vyplňování pro jednotlivé sledované subjekty (červenec 2021, ú: Strnad) - neuskutečněno
3) Příprava školení pro jednotlivé sledované subjekty (vysvětlení prostředí, registrace, zabezpečení, ochrana
dat, možnosti sdílení, možnosti krátkodobé i dlouhodobé analytiky, atd. atd.) (srpen 2021; ú: Havrlant a kol.)
– nebylo možné
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4) Oficiální plošné rozjetí evidence od září 2021. – realizováno pouze částečně na úrovni RD (pro SCM a SpS se
stále chystá edukační webinář)
5) Propojení IS ČSPS s platformou Yarmill v oblasti evidence soutěží (II. pol. 2021, ú: Adamec, Bažil) – stále v
realizaci
6) Průběžné vychytávání nedostatků a zlepšování komfortu evidence – v realizaci
TMK konstatuje, že prodlevy v aktualizaci ETD Yarmill ze strany realizátorů začínají být pro ČSPS
neakceptovatelné a mohou mít velmi negativní dopad na další plošné využití ETD.
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6.1. Kvalifikační řád (novelizace)
V září byla schválena po 2,5 letech novelizace Kvalifikačního řádu, která by měla přinést lepší přehled a jasnější
pravidla v oblasti školení trenérů, průběžného vzdělávání trenérů, využívání kreditového systému a v oblasti
individuální a hromadné registrací veškerých vzdělávacích událostí.
Nově se definuje pojem trenérská kvalifikace a trenérská licence. Důležité pro sledování průběžného vzdělávání
trenérů. Nově se definuje „rozhodné období“ pro kontrolu plnění vzdělávacích kreditů.
Součástí KŘ je nově schválená Směrnice pořádání školení trenérů III. resp. IV. třídy, která má přinést sjednocení
pravidel pro všechny pořadatelé školení T3 vzdělávání plošně na celém území ČR.
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7.1. Různé
- Tomáš Břeň byl od října 2021 pověřen vedením svazu organizací a zpracováním veškeré agendy školení
trenérských tříd (plavání, dálkové plavání, osvědčení synchro, skoky)
- svazový seminář byl na doporučení TMK odložen na jaro 2022 z důvodu velké vytíženosti trenérů od září
2021
- na 17.11. dopoledne plánován webinář s T. Froňkem na téma „Přechod z juniorské do seniorské kategorie“
- na 17.11. odpoledne je plánován edukační webinář na téma „Jak využívat ETD Yarmill“
- TMK dává návrh k vytvoření možnosti v IS ČSPS na „sdílení“ sportovce pro více trenérů (jedná se o případy,
kdy sportovec plave dlouhodobě pod vedením jiného trenéra bez přestupu – týká se zpravidla o přechody na
VS nebo SG, kde k přestupu nedochází ihned)
- TMK dává návrh ke zvážení: pokud by nemohlo proběhnout MČR žactva, aby byly „nějakým způsobem“
vyhodnoceni žáci dle přijatých časů (odměna pro plavce a trenéry – další motivace k plavání)
- TMK diskutovala dubnový termín LMČR juniorů (není na tom úplná shoda; po proběhnutí sezóny se tato
varianta musí vyhodnotit)
- TMK diskutovala návrhy variant rozpisů nového LMČR starších žáků (klasický rozpis vs. FINA rozpis) – TMK
konstatovala, že FINA rozpis je zajímavá varianta; ke zvážení dále vytvořit FINA rozpisy pro všechny
mistrovské soutěže tak, aby byla zřejmá návaznost mezi různými ročníky
- DRoP cup - názory na dosavadní fungování – členové TMK nezaznamenali vůči modelu DRoP cup žádné
negativní ohlasy (závod všestrannosti má své opodstatnění a je to zajímavý plavecký model, který by měl
určitě dále zůstat v TL)
- TMK diskutovala rozložení ročníků na ODM – není žádný závěr, k obsazení ročníků by se měla vést širší
diskuze na úrovni krajů
- TMK komentovala vyhodnocení Oponentur SG, SCM, SpS - někteří členové TMK hodnotili letošní on-line
Oponentury jako málo kritické a málo otevřené ze strany vedoucích subjektů (hlavní metodik vysvětlil, že
to vycházelo především z atypického průběhu sezóny; metodik kladl do budoucna důraz na hlubší
zamyšlení a analýzy jednotlivých vedoucích koordinátorů a vedoucích trenérů ohledně fungování svých
„subjektů“
- TMK bere na vědomí hodnocení předešlého olympijského období reprezentačními trenéry (hlavní metodik
děkuje reprezentačním trenérům za zpracování) – ucelený materiál i s přílohami zaslal hlavní metodik
31.10. k posouzení VSP a VV, aby mohly být materiály zveřejněny a zaslány na kluby
- TMK byla vyzvána k posouzení zasílaných metodické materiálů hlavním metodikem (TMK konstatovala, že
občas je materiálů až příliš hodně na to, aby trenéři měli prostor ke zpracování; tematicky bez připomínek)
- hlavní metodik krátce informoval o návštěvách v klubech a na VT SCM – TMK vzala na vědomí, bez
připomínek
- vývoj Covidu – TMK se ptá, zda "jsme jako svaz připraveni na špatné časy?", viz souvislost s 1.1. převedené
bazénů z rekreačních zařízení na sportoviště, řešení „centrálního tréninkového centra“ (Nymburk?)
- TMK se zabývala návrhem materiálu výběrových řízení na soutěže ČSPS 2022 – doporučuje přesunout 5.
kolo ČP na 21.-23.10.2022.
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-

-

zástupci TMK se vyjadřovali k dotazu T.Froňka „Jaký je význam RD U21“. Perna a Havrlant označili vznik RD
U21 s ohledem na strukturu celé reprezentace, poměrně nízký počet úspěšných juniorů, podmínky
českého plavání a motivaci plavců, jako důležitou. Dosavadní nedlouhé zkušenosti reprezentačních
trenérů s RD U21 jsou pozitivní a hodnotí je minimálně jako perspektivní. O „přechodové“ kategorii mezi
juniory a seniory se hovoří v širším evropském kontextu. Bohužel zatím není pro tuto kategorii speciální
soutěž. Všichni se shodli na bedlivém sledování konceptu U21 a pečlivém vyhodnocení na konci
olympijského cyklu.
po ukončení zasedání TMK zaslal Štěpán Matek žádost o ukončení členství své osoby v TMK z osobních a
pracovních důvodů; hlavní metodik tuto žádost potvrdil a sdělil Š. Matkovi, že bere jeho žádost na vědomí
a ukončuje jeho členství v TMK

další zasedání TMK: bude upřesněno
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