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Školení trenérů žactva (TŽ) 
 

Termín: 8.-9. října a 26.-27. listopadu 

Místo: Sportovní areál, Černošice, Pod školou 447 

 
Pořadatel: ASK Dipoli z.s. 

Vedoucí školení: Bc. Tomáš Vodička 

 

Dopravní spojení: vlaková zastávka - Černošice Mokropsy (300m od oválu). 

Parkování je možné u haly a oválu zdarma - v ulici Pod Školou nebo v ulici A.V. 

Nováka. 

 
S sebou 

1) Psací potřeby a zápisník 

2) Sportovní obuv a oblečení pro venkovní i vnitřní prostory (ovál, vnitřní prostory) 

3) Láhev s vodou 

4) Potvrzení o členství v atletickém klubu (viz. poslední strana tohoto dokumentu). 

 
Co je třeba splnit pro uznání trenérské třídy TŽ a nástup na školení 

1) 100% aktivní účast na všech částech školení 

2) Splnění praktických cviků (kontrolní cviky, viz. strana 4 tohoto dokumentu) 

3) Vypracovat písemnou přípravu na tréninkovou jednotku žactva (viz. 5. strana dokumentu a zaslat emailem 

na tomas.vodicka@askdipoli.cz do 30. října 2022. 

4) Absolvovat e-learning  

5) Uhradit školení do 5. října 

6) Účastníkovi musí být 18 let (nejpozději 27. listopadu). 

 
Kontakty 

Tomáš Vodička 

Tel.: 776 366 426 

tomas.vodicka@askdipoli.cz 

 
Platební údaje 

2401448796 / 2010 

Uhradit nejpozději do 5. října 2022 

VS: 202220 

Zpráva: Školení TŽ a Vaše jméno a příjmení 

Částka: 7900 Kč 

 
Stravování 

Zajištěno pro všechny účastníky školení. 

Kvalitní obědy a svačiny v Café Vera hned u atletického oválu. Jsou možné různé diety (např. vegetarián, 

celiak atd…). Diety prosím nahlásit do 5. října na tomas.vodicka@askdipoli.cz 

 
Lektoři: Kateřina Siebeltová (specializace běhy), Jakub Junek (specializace skoky), Jan Sirotek (specializace 

vrhy a hody), Rudolf Mastík (specializace vrh koulí), Jiří Kadla (specializace skoky), Lucie Mutinská 

(fyzioterapie, kompenzační cvičení) a další doplní
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Program školení 

 
Sobota 8. října 2022 9:00/10:00-18:00 

 

9:00-10:00 Problematika tréninku žactva, specifika sportování dětí 12-15 let, práce trenéra - Vodička Hala Věry Čáslavské 

10:15-11:00 Běh a chůze - Siebeltová Atletický ovál 

11:00-11:30 Pauza - svačina v Café Vera u Haly Věry Čáslavské kavárna 

11:30-12:15 Problematika tréninku žactva, specifika sportování dětí 12-15 let, práce trenéra - Vodička Hala Věry Čáslavské 

12:15-13:45 Skok daleký a info trojskok - Vodička atletický ovál 

13:45-14:15 Pauza - Oběd, Café Vera u Haly Věry Čáslavské kavárna 

14:15-15:00 Kompenzační cvičení - Mutinská Hala Věry Čáslavské 

15:00-16:30 Míček a oštěp - Sirotek atletický ovál 

16:30-17:00 Pauza - svačina v Café Vera u Haly Věry Čáslavské kavárna 

17:00-17:45 Štafetové behy - Vodička atletický ovál 

 

Neděle 9. října 2022 9:00-15:00 

Sobota 26. listopadu 2022 10:00-16:00 

Neděle 27. listopadu 2022 9:00-15:00 
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V rámci školení proběhnou jednoduché praktické zkoušky z těchto kontrolních cviků: 

 

Speciální běžecká cvičení 

Polonízký a nízký start 

Přeběh nízkých překážek 

Skok daleký z 6 kroků 

Hod míčkem z impulzního překoku 

Speciální koordinační běžecká cvičení 

Štafetová předávka 

 
Pozn.: U kontrolních cviků i praktické účasti je přihlíženo zdravotnímu stavu a věku trenérů 
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Školení trenérů žactva 
(TŽ) 

PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU (TJ) 
Příjmení, jméno trenéra: 
                                                                                                                                                                                                

Oddíl/klub:                                                                  Datum vypracování: 
Místo (tělocvična, stadion): 
 
Pomůcky, nářadí, náčiní:  
 

Stručná charakteristika tréninkové skupiny (věk, počet, pohlaví): 
 
 

Hlavní náplň tréninku, cíl tréninku: 
 

Časové 
rozložení  

TJ 
(minuty) 

Popis cvičení,   
popř. schematický nákres 

Počet opakování 
daného cviku/cvičení, 
počet sérií, intenzita, 

pauzy 

 

Organizace, forma, 
klíčové body, poznámky  
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Potvrzení o členství v mateřském oddíle/ klubu 
(Potvrzení o členství odevzdejte první den školení při prezenci) 

 
 

 

Osobní údaje a identifikace trenéra 

Jméno 
 

Příjmení 
 

Adresa 
 

Datum narození 
 

 
Členství trenéra potvrzuje 

Klub/ oddíl (název) 
 

Jméno a příjmení 

funkcionáře 

 

 
 

 
V………………...………...……..….dne…………………...…………… 

 

 
Podpis ............................................. (funkcionář) 

 

 
Razítko klubu/ oddílu 


