Zásady
Články péče o talentovanou mládež
2021–2024
1 Úvod
Články péče o talentovanou mládež (ČPTM) jsou programy ČAS na podporu mládežnické atletiky.
ČPTM jsou součástí celkové koncepce ČAS pro práci s atletickou mládeží, na které se podílí ČAS, AO/AK,
trenéři, atleti, rozhodčí a další organizátoři atletického hnutí. ČPTM nabízí podporu AO/AK, trenérům a
atletům. Cílem ČPTM je podpořit adekvátní atletickou a sportovní přípravu pro mladé atlety, vyhledávání a
podporu talentovaných atletů s výhledem pro seniorskou atletiku, a podpořit trenérskou spolupráci napříč
ČR. Články ČPTM na sebe navazují a tvoří tak společně základní linii koncepce práce s talentovanou
mládeží.
Do ČPTM spadají následující články (se zaměřením na příslušnou věkovou kategorii):
-

Sportovní střediska (U16),
Sportovní centra mládeže (U18, U20),
Vrcholové sportovní centrum mládeže (U23),
Atletické akademie (U16–U26).

Programy k jednotlivým článkům zřizuje ČAS. Jejich organizací je pověřeno oddělení mládeže ČAS
(vedoucí oddělení mládeže, vedoucí trenér mládeže ČAS, referent SpS). Na realizaci projektů se podílí
oddělení mládeže ČAS a atletické oddíly/kluby (AO/AK).
Zásady vymezují základní principy, podle kterých bude prováděna péče o talentovanou mládež v době od 1.
ledna 2021 do 31. prosince 2024. Zásady schvaluje Předsednictvo ČAS.
Zásady jsou postaveny na předpokladu, že péče o talentovanou mládež je v rámci ČAS upravena v souladu
s podmínkami programu finanční podpory talentované mládeže vyhlašovaného Národní sportovní
agenturou. V případě, že se změní podmínky programu, ČAS upraví Zásady tak, aby byly v souladu
s programem.

2 Sportovní střediska
2.1

Základní cíle SpS

Zajištění široké sítě AO/AK v rámci ČR s profesionálními trenéry, odpovídajícím zázemím a návazností
jednotlivých složek ČPTM, která zabezpečí sportovní přípravu atletů žákovských kategorií (U16).
Dílčí cíle SpS jsou:
a. zajistit síť AO/AK na krajské úrovni (zázemí + trenérské vedení) zajišťující sportovní přípravu
mládeže,
b. zajistit kvalifikované profesionální trenéry pro vedení jednotlivých SpS,
c. vychovávat a předávat aktivní atlety do dorostu, juniorů a seniorských kategorií,
d. identifikace talentů a jejich plynulý přechod do SCM,
e. základní široké sledování obecné zdatnosti a sportovní připravenosti atletů SpS.
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2.2

Struktura SpS

SpS jsou zřizována u určených AO/AK na základě smlouvy mezi AO/AK a ČAS. Přidělení SpS k AO/AK
závisí na rozhodnutí ČAS.
Celkově může být zřízeno až 75 SpS. V každém kraji budou zřízena minimálně dvě SpS. Rozložení dalších
SpS v rámci ČR podléhá rozhodnutí ČAS.
ČAS zřizuje tři pásma SpS (nejvyšší I. pásmo, střední II. pásmo a nejnižší III. pásmo). Rozčlenění do pásem
je provedeno na základě výběrového řízení, nebo pravidelného ročního hodnocení.

2.3

Hodnocení SpS

Hodnocení SpS je založeno na dlouhodobém sledování hodnotících kritérií za poslední 4 roky. Kritéria pro
hodnocení SpS a výběrová řízení jsou následující:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

členská základna,
aktivní členská základna v kategoriích U16, U18 a U20,
přechod a aktivita atletů ve vyšších kategoriích a ČPTM,
výkonnost atletů SpS,
počet družstev zapojených do soutěží mládeže,
pořadatelská činnost,
trenérské zajištění,
sportovní zázemí,
ekonomické zabezpečení,
navázání AO/AK na vzdělávací zařízení.

Pro setrvání v systému SpS musí oddíl dosáhnout minimální bodové hodnoty kritérií v ročním hodnocení
dané kritérii a) – g). Kritéria h) – j) jsou posuzována jako kvalitativní ukazatele při výběrovém řízení a
oponenturách ČPTM.

2.4

Financování SpS

ČAS se na financování výdajů SpS podílí formou ročního finančního zúčtovatelného příspěvku nebo úplaty.
Výše příspěvků je odstupňována podle zařazení jednotlivých SpS do výkonnostních skupin. Spoluúčast
AO/AK vždy dosahuje min. 25 % celkové úplaty nebo příspěvku ze strany ČAS.
Příspěvek ČAS pro AO/AK na zřízení SpS je určen na pokrytí nákladů na mzdy a odměny trenérů SpS, a
výdaje na výcvikové tábory.
Minimálním požadavkem pro zřízení SpS je zajištění vedoucího trenéra SpS v pracovním poměru s AO/AK
s úvazkem a minimální hrubou mzdou:
I. pásmo – 1,0 úvazku / 30.000 Kč měsíčně, nebo 2x 0,66 úvazku / 20 000 Kč měsíčně
II. pásmo – 0,66 úvazku / 20.000 Kč měsíčně, nebo 1x 1,0 úvazku / 30 000 Kč měsíčně
III. pásmo – 0,33 úvazku / 10.000 Kč měsíčně.
ČAS může ze svého rozpočtu přímo zabezpečit podporu SpS také nákupem materiálu, organizací
výcvikových táborů či jiných služeb.

3 Sportovní centra mládeže
3.1

Základní cíle SCM

Podpora vybraných talentovaných atletů kategorií U18 a U20 na základě vybraných relevantních dat a
vzájemné spolupráce. Zajistit síť profesionálních trenérů ČAS na krajské a sekční úrovni pro dané
kategorie.
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Dílčí cíle SCM jsou:
a. zajistit síť profesionálních trenérů ČAS, vedoucích trenérů SCM na krajské úrovni (min. 1 VT SCM
v rámci KAS/PAS),
b. zajistit síť profesionálních trenérů ČAS, reprezentačních trenérů mládeže, pro sekce disciplín,
c. výběr talentovaných atletů do programu na základě vstupního limitu,
d. dlouhodobé sledování relevantních dat u zařazených atletů (zejména výkonnost, obecné i speciální
atletické testování, zdravotní anamnéza),
e. zajistit pravidelné společné testovací srazy a výcvikové tábory pro atlety v celé šíři programu
f. zajistit návaznost na programy ČPTM pro kategorie U16 a U23.

3.2

Struktura SCM

Vedoucí trenér SCM je zaměstnancem ČAS. Pracovní podmínky pro VT SCM vytváří AO/AK. VT SCM vede
vlastní tréninkovou činnost a organizuje SCM v rámci své působnosti, a to zejména na základní úrovni
SCM.
Reprezentační trenér mládeže SCM. Pracovní podmínky pro VT SCM vytváří AO/AK. RTM vede vlastní
tréninkovou činnost a organizuje SCM, včetně mládežnického reprezentačního výběru, v rámci své
působnosti.
ČAS může vytvářet další programy pro trenérskou podporu ve spolupráci s AO/AK a začlenit tyto trenéry
adekvátně do systému koncepce mládeže (např. program Trenér SCM, či jiný program pro podporu trenérů
mládeže).

3.3

Financování SCM

Mzdové náklady na VT SCM počítají s maximálním počtem 18 úvazků. Mzdové náklady na RTM počítají
s maximálním počtem 12 úvazků. Mzdové výdaje respektují základní výši hrubé mzdy, a případně další
bonusy za kvalifikaci trenéra, délku praxe u zaměstnavatele, a osobní odměny.
Rozpočet na sportovní přípravu v kraji a sekcích počítá minimálně se zajištěním následujících položek:
Sportovní příprava kraj
Výcvikový tábor krajský
Testovací sraz krajský
Krajský workshop
Sportovní příprava sekce
Výcvikový tábor sekční zahraniční
Výcvikový tábor sekční ČR
Testovací sraz sekční ČR
Workshopy a semináře sekcí
Zahraniční závod.

4 Vrcholové sportovní centrum mládeže
4.1

Základní cíle VSCM

Podpora vybraných talentovaných atletů kategorie U23 na základě vybraných relevantních dat a vzájemné
spolupráce. Udržet motivaci a podporu v kategorii U23 vzhledem k přechodu do seniorské kategorie a
zejména reprezentace.
Dílčí cíle VSCM jsou:
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a. výběr talentovaných atletů do programu na základě vstupního limitu,
b. dlouhodobé sledování relevantních dat u zařazených atletů (zejména výkonnost, základní i
speciální atletické testování, zdravotní anamnéza),
c. zajistit pravidelné společné testovací srazy a výcvikové tábory pro atlety v celé šíři programu
d. podpora sportovní přípravy zařazených atletů podle kategorie.

4.2

Struktura VSCM

VSCM zařazuje atlety napříč ČR. VSCM navazuje na koncepci SCM.
Za atlety, zařazené ve VSCM, zodpovídá organizačně reprezentační trenér mládeže. Sportovní přípravu řídí
osobní trenéři atletů.

4.3

Financování VSCM

VSCM zajišťuje diferenciovanou podporu pro zařazené atlety minimálně ve dvou úrovních a odměnu pro
osobní trenéry zařazených atletů. Náklady na zařazené atlety jsou určeny na zajištění sportovní přípravy
v rámci společných testovacích srazů a příspěvek na zajištění vlastní sportovní přípravy, a to podle
zařazení atleta a sekce.

5 Atletická akademie
5.1

Základní cíle AA

Komplexní zajištění sportovní přípravy od mládeže do seniorských kategorií, a to s důrazem na propojení
studia a sportu na krajské úrovni. Nabídnout diferenciovanou podporu zařazeným atletům kategorií U18,
U20, U23 a seniorům do 26 let podle jejich úrovně a věku. AA vychází pro dané věkové kategorie z
koncepcí dílčích článků ČPTM a spolupracuje s nimi.

5.2

Struktura AA

ČAS může nabídnout příspěvek/úplatu (spoluúčast) vybraným AO/AK na atletickou akademii, a to za
předpokladu splnění podmínek ČAS.
Základní podmínky jsou následující:
a.
b.
c.
d.
e.

zajištění sportovního zázemí,
zajištění kvalifikovaných profesionálních trenérů,
ekonomické zajištění projektu,
zajištění spolupráce se vzdělávacími zařízeními na všech úrovních,
zajištění AA s krajským přesahem a nabídka pro zařazení bez odhledu na oddílovou příslušnost.

AA může zahrnout ve své působnosti ostatní články ČTPM.
ČAS zřizuje v daném období max. 5 AA v rámci ČR. Specifikace, činnost a působnost AA závisí na
konkrétních podmínkách v daném kraji a podle možností vybraného AO/AK.

5.3

Financování AA

ČAS poskytuje AO/AK úplatu na zajištění AA, a to v odpovídajícím rozsahu podle projektu a ekonomického
rozpočtu konkrétní AA.

6 Postup pro plnění programů ČPTM
Z pohledu plnění koncepční linie práce s talentovanou mládeží určuje ČAS následující priority jednotlivým
programům nebo jejich částem, a to zejména s ohledem na aktuální finanční možnosti.
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Priority programů:
1.
2.
3.
4.
5.

SCM
VSCM
SpS (podle pásma zařazení od I. do III.)
AA (podle konkrétního nastavení)
dílčí programy ČPTM (T SCM apod.).

Schváleno Předsednictvem ČAS,
v Praze dne: 18. 6. 2020
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