Zápis č. 1 Komise mládeže OFS Kutná Hora
datum: čtvrtek 22. 4. 2021 18:00
přítomni: Jan Spáčil, Miroslav Paták, Štěpán Sokač, David Čižinský, Dušan Truksa, Jiří Petrů,
Karel Mikeš
nepřítomen: Oldřich Marek (omluven)
Body jednání:
1)
-

Organizace KM
Oficiální zahájení činnosti
Ustanovení na 1 rok
Seznámení s vizemi a filozofií práce v KM
Aktualizace kontaktů na trenéry mládeže
Seznámení s plánem činnosti KM

2) Plánované akce
1. Restart tréninků a soutěží
- KM klubům doporučuje okamžitý restart tréninků mládeže dle metodiky daných opatření.
- Do klubů bude odeslán dotazník zaměřený na případnou organizaci soutěží a turnajů
v případě, že epidemiologická situace umožní hrát.
2. V součinnosti OFS a klubů nábor dětí ve věku 5 – 12 let ve školách
- Kluby budou o projektu informovány, včetně jejich potřebnosti k zapojení se do projektu.
Vypracován časový harmonogram projektu:
22. 4. projednání KM
23. 4. – 16. 5. oslovení klubů, informační kampaň, organizace v klubech
Do 18. 5. zpětná vazba, zjištění zájmu klubů o projekt
19. 5. – 31. 5. kontaktování MŠ a ZŠ, schůzka se zástupci školy, vyjednání termínu
ukázkového tréninku
Červen 2021 vlastní realizace náborové akce

-

-

3. Nábory v klubech v součinnosti s OFS
Kluby budou o projektu informovány, včetně jejich potřebnosti k zapojení se do projektu.
Červen, září 2021
Metodická podpora

4. Příprava soutěží pro ročník 2021/ 2022
Proběhla diskuze k přípravě soutěží pro jednotlivé kategorie
Do klubů bude odesláno dotazníkové šetření k zjištění aktuálního stavu mládeže v okrese
Kutná Hora za účelem přípravy soutěží pro ročník 2021/ 2022
sdružené týmy – příprava květen, červen 2021 s návazností k přihlašování do soutěží,
metodická podpora Št, Db
sjednocení pravidel malých forem, spolupráce s KR, školení trenérů i rozhodčích
5. Ukázkové tréninky v klubech
Pokračování projektu od června (propojení s náborem), září 2021

Záměr propojit s osvětou – kultivace prostředí při soutěžích mládeže, pro rodiče, trenéry,
hráče v klubu – připravit materiál, organizaci
GTM KH, propagace

-

6. Setkání mládežnických trenérů OFS KH
setkání plánováno na 2. polovinu červena 2021, přesný termín bude stanoven 18. 5. na
příštím zasedání KM
náměty k řešení: vzdělávání, soutěže, pravidla her malých forem, kultura prostředí, skauting,
pyramida mládeže
v plánu pravidelná setkávání trenérů mládeže: 2 x podzim (před soutěží, během podzimu), 2 x
jaro (březen, květen)
v souvislosti s tímto bodem bude klubům zaslán požadavek na aktualizaci kontaktů na
trenéry mládeže v klubech
7. Talentovaná mládež – okresní výběry
červen 2021 nominace a tvorba kádrů ve spolupráci s kluby pro sezónu 2021/ 2022
U11 (roč. 2011, 2012)
U12 (roč. 2010)
Vytvoření trenérského týmu (požadavek min. trenérská licence B), návrhy na KM 18. 5.
Tréninky 3 x podzim, 3 x jaro (v SpSM + různá místa, GTM ve spolupráci s trenéry),
propojit se vzděláváním)

Termín 2. zasedání Komise mládeže: 18. 5. od 18:00, v sídle OFS v Kutné Hoře

