
Podmínky k zabezpečení činnosti pro zájemce o přihlášení do systému  

Sportovních středisek atletiky (SpS) 

 

pro OH cyklus 2017 - 2020 
 

 

1. Personální zabezpečení: 

Každé SpS odpovídá podmínkám „Rozvojového programu II. – ČPTM“ MŠMT a Směrnici ČAS  

o ČPTM č.3/2015. Má garanta sportovní přípravy a čerpání účelové dotace - vedoucího trenéra 

s trenérskou kvalifikací 1. třídy nebo 2. třídy s 5letou praxí, dále se o zajištění sportovní  

přípravy starají další trenéři. 

2. Lokalizace: 

Žadatelé budou posuzováni na základě hodnotících kritérií. Budou vybrána SpS, která budou 

 splňovat požadavky výběrového řízení.  

3. Finanční náklady: 

- 8 SpS 

- hrubá mzda trenéra: 30 000 Kč (při plném úvazku) 

(lze minimálně z části zaručit exkluzivitu hlavního pracovního poměru),  

- 1. pásmo - dle hodnotících kritérií,  

- 2. pásmo - dle hodnotících kritérií,  

- 3. pásmo - dle hodnotících kritérií,  

- dotace ČAS tedy ve výši 70 % celkových mzdových nákladů na stanovenou výši pracovního  

úvazku trenéra, vč. odvodů zaměstnavatele, 

- podmínkou smlouva s AO – TJ či AK ve výši 1.0 úvazku v 1. pásmu SpS  

(AO – TJ/AK hradí 30 % mzdových nákladů) 

- podmínkou smlouva s AO – TJ či AK ve výši min. 0.66 úvazku v 2. pásmu SpS   

(AO – TJ/AK hradí 30 % mzdových nákladů) 

- podmínkou smlouva s AO – TJ či AK ve výši min. 0.33 úvazku v 3. pásmu SpS   

(AO – TJ/AK hradí 30 % mzdových nákladů) 

- mzdové náklady na VT ze strany ČAS tvoří 70 % z celkových mzdových nákladů na VT  

- mzdové náklady AO – TJ/AK na VT SpS tedy tvoří z celkových nákladů 30 %, 

- ČAS dále poskytne AO/AK finanční dotaci ve výši 50 % nákladů ČAS na VT SpS  

(důvodem je dofinancování i dalších trenérů v rámci AO/AK - prostředky na odměny i pro  

další trenéry SpS). 

- AO/AK je povinen tuto částku (viz. předchozí bod) opět navýšit o 30 % z vlastních zdrojů, 

- takto sdružené finanční prostředky ze strany ČAS a AO – TJ/AK jsou určeny výhradně na 

 odměny/mzdy pro trenéry kategorie mladšího a staršího žactva.  

 

 

 

 



4. Zřízení SpS 

 SpS jsou zřízena u jednoho konkrétního AO/AK, který personálně zabezpečí sportovní přípravu 

 atletů SpS kvalifikovanými trenéry podle požadavků ČAS a má vhodné sportovní prostory pro 

 sportovní trénink. 

 Žádost o zřízení nového SpS podává příslušný AO/AK dle požadavků ČAS (prostřednictvím 

 elektronického formuláře na WEBu ČAS www.atletika.cz, a jeho tištěné verze s podpisy a 

 razítky předsedy, klubu a PAS/KAS. 

 

5. Činnost SpS  

 Činnost SpS se řídí platnými prováděcími pokyny Talentované mládeže 2017 – 2020.  

 (prováděcí pokyny naleznete zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/talentovana-mladez-

 2017-2020/  
 

6. Řízení SpS 

 Na řízení činnosti SpS se podílí ČAS a AO/AK. 

 Schéma řízení SpS:  

  předsednictvo ČAS 

        

            ředitel ČAS 

komise mládeže,                      vedoucí oddělení mládeže a referent SpS 

 

zástupce AK/AO 

vedoucí trenér SpS 

 

smluvní trenér SpS  smluvní trenér SpS vedoucí trenér AP 

 

smluvní trenér AP  smluvní trenér AP 

7. Členství v SpS 

 Členy SpS jsou děti ve věku 6 – 15 let (přípravka, mladší a starší žactvo). Atleti do 10 let musí 

 být evidováni v ČAS a od 10 let musí být registrováni v ČAS za oddíl/klub u něhož je zřízeno 

 SpS.  

http://www.atletika.cz/
http://www.atletika.cz/cas-informuje/talentovana-mladez-2017-2020/
http://www.atletika.cz/cas-informuje/talentovana-mladez-2017-2020/


 

8. Evidence aktivních členů SpS – starší a mladší žactvo 

 VT SpS zařazuje členy SpS (zpravidla do 30. 9.) elektronickým formulářem ,,Zařazení atleta do 

 SpS“ v Registru členů a oddílů. Další seznamy a informace zasílá AO/AK dle požadavků ČAS 

 vedoucímu  oddělení mládeže ČAS nebo pověřenému pracovníkovi - referent SpS. Pro 

 zařazení je nutný souhlas zákonného zástupce se zařazením dítěte do SpS. Zákonný  zástupce 

 stvrzuje souhlas se zařazením podpisem výše uvedeného formuláře a  podepsaný dokument 

 eviduje AO/AK. 
 

9. Zařazení do SpS 

 Do SpS mohou být zařazováni atleti kdykoliv v průběhu kalendářního roku. 

  
 

10. Počty atletů ve SpS 

 Doporučený minimální počet atletů zařazených do SpS (100 atletů/atletek):   

  

 starší žactvo:  25 a více 

 mladší žactvo:  35 a více 

 atletická přípravka: 40 a více 

 

- Aktivní atlet kategorie mladšího žactva: 

 víceboj (čtyřboj, pětiboj) a minimálně 6 startů na závodech evidovaných v systému ČAS 

 (atletická kancelář – databáze ČAS)  

- Aktivní atlet kategorii staršího žactva: 

 minimálně 10 startů na závodech evidovaných v systému ČAS (atletická kancelář – databáze 

 ČAS) 

 Aktivní atlet –  musí splnit minimální počet startů na závodech, absolvovat testy obecné 

 pohybové výkonnosti, má zdravotní prohlídku a je zařazen do SpS formulářem – Zařazení atleta 

 do SpS. (viz. Talentovaná mládež 2017–2020) 

 

11. Obsah sportovní přípravy 

 Sportovní příprava atletů SpS je uzpůsobena věku atletů a řídí se platnými metodickými pokyny 

 pro trénink žactva. 



 

12. Organizace sportovní přípravy 

 Trénink probíhá zpravidla 2-3x týdně v odpoledních hodinách. 

 Doporučené tréninkové jednotky: 

 starší žactvo   3 - 4x týdně 1,5h 

 mladší žactvo   2 - 3x týdně 1,5h 

 atletická přípravka  1 - 2x týdně 1-1,5h 

 atleti SpS (mladší a starší žactvo) absolvují zpravidla 2 soustředění ročně (podzimní a jarní), 

 za organizaci a evidenci tréninku jednotlivých atletů při sportovní přípravě zodpovídá VT SpS. 

 

13. Sportovní příprava, plánování, hodnocení, evidence a testování členů SpS 

 Plán sportovní přípravy zpracovává VT SpS pro příslušný roční tréninkový cyklus dle pokynů 

 ČAS. Projednává jej s výborem spolupracujícího AO/AK a na požádání předkládá KAS/PAS do 

 určeného data. 

 Hodnocení SpS zpracovává VT SpS podle pokynů ČAS, předkládá k projednání, výboru 

 oddílu/klubu, KAS/PAS, pověřenému pracovníkovi sekretariátu ČAS. 

 Tréninkový proces evidují a vyhodnocují trenéři členů SpS. Členové SpS evidují základní údaje 

 o jejich tréninku v tréninkovém zápisníku nebo tréninkovém deníku podle určení VT SpS. 

 Zařazení atleti absolvují během ročního tréninkového cyklu obecné a speciální testy atletické  

 výkonnosti.  

 Za test se považuje pro obě kategorie 

 testy obecné pohybové výkonnosti (50m PVS, skok daleký z místa, hod medicinbalem 1kg/2kg, 

 vytrvalostí běh 6/12 min.), 

 

14. Zdravotní zabezpečení atletů SpS 

 ČAS doporučuje zohlednit zdravotní stav žáků již při zařazování do SpS. 

 Atleti kategorie mladšího a staršího žactva registrovaní v oddíle/klubu SpS jsou povinni 

 absolvovat vstupní sportovní prohlídku se standartním klidovým EKG (dle prováděcího pokynu 

 ČAS k činnosti Sportovních středisek atletiky - dále jen sportovní prohlídka) před zařazením 

 nebo do 30dní po zařazení do SpS. Vzhledem k platnosti sportovní prohlídky na 1 rok je 

 nutná její každoroční  obnova – pravidelná sportovní prohlídka bez nutnosti vyšetření klidového 

 EKG pokud to nevyžaduje zdravotní stav atleta, rodinná anamnéze nebo není doporučeno 

 lékařem. 

 AO/AK zodpovídá za organizaci zdravotního sledování atletů SpS. Pokud atlet nevyužije 

 nabídky sportovní prohlídky organizované AO/AK, je povinen zajistit si sportovní prohlídku 

 sám do data určeného AO/AK. 

 Hlavní osobou zodpovídající za problematiku sportovních prohlídek atletů SpS je VT SpS. 



 

15. Vyřazení žáka z SpS 

 dle rozhodnutí AO/AK může být atlet vyřazen z SpS z důvodů neplnění povinností při 

 sportovní přípravě – zejména se jedná o kázeňské přestupky nebo problémy s účastí na sportovní 

 přípravě, atlet musí být vyřazen z SpS, pokud nemá platnou sportovní prohlídku nebo pokud 

 mu jeho zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní přípravu. 

 

16.  Kritéria hodnocení AO/AK : 

 členská základna - 50% 

 - počet aktivních členů žactva (starší žactvo min. 10 startů v systému ČAS,  

   u ml. žactva min. 6 startů   a 1 víceboj – čtyřboj nebo pětiboj)    - 50% (25%) 

 - účast družstev mladšího a staršího žactva v soutěžích KPD (MPD, OPD)    - 30% (15%) 

 - počet trenérů trénujících v SpS u kategorie žactva     - 10% (5%) 

 - počet členů přípravky         - 10% (5%) 

 
 

 výkonnost - 30% 

 - účast na MČR žactva (u krosu pouze do 25. místa v celkovém pořadí)  - 20% (6%) 

 - účast na M Čech a Moravy a MČR družstev     - 40% (12%) 

 - předávání do vyšších článků ČPTM (SG, SCM)     - 40% (12%) 
 

 

 činnost – 20% 

 - pořadatelská činnost         - 100% (20%) 

         

 

 

17. Časová osa výběrového řízení a procesní úkony spojené se zahájením činnosti SpS 

- 12. – 29. září 2017 zveřejnění výběrového řízení na WEBu ČAS 

- 12. – 29. září  2017 zájemci vyplňují elektronický formulář a zasílají potvrzenou verzi na ČAS 

-  4. října 2017 výběr 8 nových SpS z přihlášených klubů a oddílů, které vyplnily  

elektronický formulář v registru klubů a oddílů 

- 24. října 2017 předložen návrh na doplnění systému a výše finanční podpory SpS ke 

schválení předsednictvu ČAS 

- listopad – prosinec administrace smluv o poskytnutí příspěvku na činnost nově zařazeným 

klubům / oddílům se SpS 

- 1. leden 2018 zahájení činnosti SpS (zahájení platnosti pracovních smluv s trenéry SpS) 

- do 30. 9. 2018 administrace zařazení aktivních členů v Registračním systému ČAS 

- do 15. 10. 2018 vyhodnocení činnosti SpS 

- listopad – prosinec oponentury ČPTM (vyhodnocení činnosti SpS a návrh na úpravu zařazení 

do pásem diferencované podpory) 

 


