
ZÁPIS č. 1/2018 

z 1. zasedání Metodické rady ČSOS,  

které se konalo dne 23. 6. 2018 v Chlébském 

 

Přítomni:  L. Forst, P. Košárek, J. Picek, J. Valešová, J. Vébr, D. Wolf, V. Zlesáková 

Omluveni: P. Štáfek  

Jednání řídil předseda Metodické rady ČSOS Jan Picek 

Program: 1. Úvod  

2. Kompetence jednotlivých členů 

3. Metodická koncepce svazu 

4. Školení v sekcích 

5. Metodická podpora mladých 

6. Semináře, workshopy 

7. Metodický portál 

8. Diskuze 

 

1/1  Úvod 

- Na začátku jednání došlo k představení členů a vydefinování základních úkolů 

Metodické rady ČSOS 

- Základní cíl je podpora trenérů, rozhodčích, stavitelů a pořadatelů závodů v jejich 
činnosti. Přenášení zajímavých myšlenek a podnětů ze seminářů a přednášek do 
reality. Snaha o modernizaci výstupů a systematizaci celé metodické práce ČSOS. 

- Poděkování všem za jejich pozitivní přístup k práci pro Metodickou radu ČSOS 

 

2/1  Kompetence jednotlivých členů  

- Došlo k rozdělení jednotlivých kompetencí mezi členy Metodické rady: 

• Zlesáková – LOB; Wolf – stavba tratí, sekce OB; Košárek – trénování; Vébr – 

organizace závodů; Picek – OCAD, vedení Rady; Štáfek – MTBO, metodický portál; 

Valešová – novinky, metodická podpora mladých; Forst – Trail-O 

- Jednotlivé okruhy budou doplňovány dalšími členy, kteří se však nebudou účastnit 

(velké množství lidí bude hledat špatně vhodný termín zasedání) 

 

 

3/1  Metodická koncepce svazu  

- Nutný základní proces při práci Metodické rady ČSOS 

- Během července a srpna dojde k vydefinování potřeb ČSOS v oblasti metodiky (dnes 

se často řeší nahodile). Základní strukturu vytvoří jednotliví členové Metodické rady 

za jejich okruh zájmu. Z: Picek. T: 31.8.2018. 

- Tato koncepce bude připomínkována (trenéři, vedení ČSOS, pořadatelé závodů aj.) a 

následně předložena VV-ČSOS 

 

4/1  Školení v sekcích  



- Školení nejen důležité pro kvalifikaci a odbornost členů ČSOS, ale i jeden z důležitých 

faktorů při rozdělování finančních prostředků z MŠMT v budoucnosti (rejstřík 

sportu) 

- Sekce OB: nutné zaměření hlavně na T2 

- Sekce MTBO a LOB: vypracování koncepce pro T3  

- Sekce Trail-O: školení nebudou 

- P. Košárek doladí a společně se sekcemi LOB a MTBO navrhne, jaká část školení 

určená pro OB může být společná i pro další sekce. T: 15.9.2018 

- Postupné doplňování materiálu K. Skyvové (podklad pro školení T3) 

 

5/1  Metodická podpora mladých  

- Velmi důležité podpořit motivovat mladé (postupné zapojení v různých svazových 

strukturách, na akcích pořádané ČSOS, práce v rámci klubů…)  

- Léto 2019 – první workshop pro mladé (zajímaví hosté, probíraná témata). Cílem je 

podnítit zájem o odlišnou tvář OB (trenérství, pořádání, mapování, efektivní 

využívání sociálních sítí atd.…).  

 

6/1  Semináře, workshopy 

- Na zářijovém zasedání Metodické rady ČSOS dojde k definování plánu workshopů, 

seminářů a školení v roce 2019 v součinnosti se sekcemi ČSOS 

- Zvážit, zda nepořádat diskuzní fóra během roku (nutné najít vhodné termíny – např. 

při závodech) 

 

7/1  Metodický portál  

- Cílem je strukturovat metodiku a vše s tím související na jedno místo – podpora pro 

trenéry, stavitele tratí nebo pořadatele závodů, včetně vybudování e-learningu, 

databáze, … 

- Dlouhodobý projekt Metodické rady ČSOS (kompletní vybudování je odhadováno na 

1-2 roky) 

- Zástupce sekce OB Daniel Wolf informoval o podpoře projektu ze strany sekce OB  

- Spolupráce s projektem „Zažij svůj domov“ (jeden z výstupů projektů má být podobný 

web) 

 

8/1  Diskuze 

- P. Košárek zmínil možnost většího využití aplikace Strava pro účely JRD, ale i TSM.  

- J. Valešová zajistí osoby, které by mohli poskytnout součinnost ve spolupráci se 

zahraničními kluby. Z: Valešová. T: 31.8.2018. 

- J. Picek osloví M. Cahela k organizaci semináře pro trenéry a vedoucí TSM 

(problematika zahraničních soustředění, vyúčtování, spolupráce s Metodickou radou 
ČSOS atd.). Z: Picek. T: 15.7.2018. 

- Nabídka sekce Trail-O – možnost na soustředění TSM zorganizovat závod/ukázku 

určité disciplíny Trail-O 

Zapsal: Jan Picek  

Chlébské, 23. 6. 2018 


