
 

 

 

 

Výběrové řízení na Svazového trenéra mládeže 
 
Předsednictvo ČSOS vypisuje výběrové řízení na Svazového trenéra mládeže na období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016  
(dvouleté období) s perspektivou další spolupráce s těmito podmínkami: 
 

Náplň práce Svazového trenéra mládeže: 

• zajišťuje naplňování cílů pro práci s talentovanou mládeží ve věku od 15-ti do 20-ti let v orientačních sportech dle 
schválené koncepce  

• soustavně sleduje dorosteneckou a juniorskou základnu 

• zajišťuje podporu trenérům mládeže na všech úrovních 

• spolupracuje s trenéry klubů a trenéry juniorské reprezentace OB 

• ve spolupráci s komisí talentované mládeže připravuje a zajišťuje realizaci výběrového řízení na Tréninková střediska 
mládeže (TSM), spolupráce s trenéry TSM, provádí oponenturu (supervizi) výběru talentů, plánů přípravy TSM, provádí 
kontrolu naplňování cílů TSM 

• zúčastní se jednání komise talentované mládeže 

• zajišťuje metodiku testování talentované mládeže  

• po projednání s komisí talentované mládeže navrhuje a zajišťuje nominaci na MED (nominační kritéria, nominační 
závody), závěrečnou přípravu a účast na MED,  

• vypomáhá juniorské reprezentaci OB dle potřeb trenérů  

• zajišťuje Akademie OB (rozšířená soustředění talentované mládeže) minimálně 2x ročně, popř. i Akademii LOB a MTBO 

• zajišťuje tréninkové kempy v zahraničí 2-3x ročně 

• zajišťuje semináře pro trenéry mládeže a semináře pro trenéry žactva (jaro, podzim) 

• podílí se na zpracování metodických materiálů pro trenéry  

• spolupracuje s komisí reprezentace OB 

• zpracovává roční plán činností včetně finančního rozpočtu; odpovídá za jeho dodržování a za hospodárné vynakládání 
finančních prostředků určených na podporu talentované mládeže  

• společně se sekretariátem ČSOS zajišťuje potřebné výstupní informace pro potřeby státních orgánů, ČOV, ČUS   
a sponzorů 
 

Požadavky na Svazového trenéra mládeže: 

• trenér/ka I. nebo II. třídy v OB 

• trenérské nebo osobní závodní zkušenosti z vrcholového OB, případně na reprezentační úrovni jakéhokoli družstva 

• zkušenosti s prací se závodníky juniorské resp. dorostenecké kategorie v posledních letech (např. v klubu či SCM) 

• aktivní znalost anglického jazyka 

• organizační a pedagogické schopnosti 

• přehled ve světovém mládežnickém OB 

• dostatek osobních časových možností na zajištění náplně práce v rozsahu plného pracovního úvazku 
 

Odměna: 

• měsíční odměna 25 000,- Kč hrubého (další informace ekonomického charakteru sdělí zájemcům sekretariát ČSOS) 
 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 17. 11. 2014 na adresu sekretariátu ČSOS: Zátopkova 100/2,  
169 00 Praha 6 - Břevnov nebo e-mailem na csos@cstv.cz   
 
K přihlášce je nutné přiložit: 

• stručný klasický a hlavně „orientační“ životopis (dosavadní práce v OB) 

• prohlášení o splnění podmínek výběrového řízení (znalost jazyka, apod.) 

• rozpracovaný návrh koncepce práce s talentovanou mládeží na další období s ohledem na cíle ČSOS  
(případné bližší podklady si lze vyžádat u Petra Valáška - petr.valasek7@gmail.com ) 
 

Vyhodnocení výběrového řízení oznámí předsednictvo ČSOS do 6. 12. 2014. 

 

Radan Kamenický, předseda ČSOS 
Praha 24. 10. 2014 


