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Projekt podpory trenérů mládeže LSCM
2021-22
Popis projektu
Vybraní squashoví trenéři mládeže získají roční ﬁnanční podporu na základě své trenérské
kvaliﬁkace, efek vní náborové činnos , ak vity svých svěřenců na turnajích nebo dosahování
výsledků svěřenců ve věku do 22 let v kategoriích U17, U19 a dospělých. Podporovaní trenéři
se zúčastní tema ckých projektových školení a externích seminářů, konferencí a workshopů
doporučených Metodickou komisí ČASQ. Vybraným trenérům bude umožněno sdílení
vzdělávacích materiálů a tréninkových dat. Každý vybraný trenér získá projektový úkol, jehož
úspěšné splnění je podmínkou pro získání podpory.

Cíl projektu
Jde nám o neustálý rozvoj kvality trenérské práce na všech úrovních ČASQ. Za velmi potřebný
považujeme i nadále nárůst členské základny díky efek vní náborové činnos našich trenérů.
Záleží nám na co nejhojnější účas dě v soutěžích odpovídající jejich úrovni. Usilujeme o
kvalitní a zdravý rozvoj dě . Naše juniory budeme připravovat tak, aby mohli podávat
vynikající sportovní výkony v dospělos , a skvěle tak v budoucnu reprezentovali náš sport
doma i v zahraničí.

Forma podpory
Vybraní trenéři získají ﬁnanční podporu na 12 měsíců, vyplácenou 1x měsíčně. Její výše je
dána počtem vybraných trenérů. Další podpora je ve formě vzdělávání na projektových
školeních a ve sdílení důležitých vzdělávacích materiálů a tréninkových dat na projektovém
webu.

Výběr trenérů
Vzhledem k situaci spojené s Covidem se VV ČASQ rozhodl vybrat stejné trenéry jako
v sezoně 20-21. Důvodem je nemožnost vytvoření aktuálních kritérií pro výběr.

Projektová školení
V plánu jsou 3 tema cká jednodenní projektová školení za rok. Cílem školení je především
sdílení zkušenos , tréninkových dat a přednášky externích spolupracovníků a expertů z oblas
sportovního tréninku a příbuzných vědních disciplín. Náklady na školení tedy zahrnují
především pronájem kurtů, přednáškové místnos a odměny pro školitele. Organizátorem
školení a odpovědnou osobou bude Jan Roll.
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Externí školení s doporučením Metodické komise ČASQ
Každý vybraný trenér musí během dané sezony absolvovat externí školení doporučená
Metodickou komisí ČASQ (dále jen MK) tema cky zaměřená na sportovní trénink a příbuzné
vědy. Inicia va při vyhledávání relevantních přednášek je vítána. Každé takové školení bude
mít přidělen určitý počet kreditů (cca 3-4 kredity za seminář). Tento počet určuje MK. MK
doporučuje vybrané semináře a školení České trenérské akademie (ČTA ČOV), dále vybrané
semináře UK FTVS, MUNI Brno, apod. Celkový počet kreditů, který musí každý vybraný trenér
v dané sezoně získat, je 10.

Povinnos pro vybrané trenéry





účast na alespoň 2 projektových školeních
úspěšné splnění projektového úkolu – v sezoně 21-22 to bude „Patron regionálního
squashového klubu“
min. 10 kreditů získaných na externích školeních doporučených Metodickou komisí
ČASQ
v případě nesplnění těchto povinnos v období 2021-2022 jsou trenéři povinni vrá t
ﬁnanční podporu za celé období 2021-22

V Praze dne: 25. 5. 2021
Zpracoval: Jan Roll, DiS.

