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ZPRÁVA O ČINNOSTI VpP

Zpráva o činnosti Viceprezidenta pro
profesní záležitosti ČSTS
za období 21. 10. 2021 – 11. 5. 2022
1.

Úvod

Po nelehkém období způsobené pandemií bylo hlavním úkolem „návrat k normálu“. Prezenční formy
vzdělávání a restart „normálního“ soutěžního stavu.

2.

Činnost
2.1.

•
•
•
•

2.2.

•
•
•
2.3.

•
•
•
•
3.

Vzdělávání
Doškolovací seminář ČSTS online (distanční) formou – hlavní téma AJS video přednáška
Fabio Bosco – téměř 140 účastníků.
Byla dokončena prezenční část studia trenérů a porotců 1. třídy ve spolupráci s fakultou
tělesné kultury univerzity Palackého v Olomouci. Nyní je v procesu psaní záverečných zpráv
a závěrečné zkoušky.
Probíhá 1. ročník studia trenérů a porotců 1. třídy ve spolupráci s FTVS UK Praha.
Kongres ČSTS 2022 (leden) – první prezenční vzdělávací akce po covidové pauze –
přednášky lektorů Odeggard (STT) a Silde (LAT). Vynikající účast více než 110 posluchačů,
včetně studentů studia z UP. Společně probíhaly tréninky pro NRT.

Legislativa
Zahájení činnosti Etické komise ČSTS – 7 členů (duben 2022) a s tím uvádění do praxe
nového Etického kodexu, který byl schválen na VK2021.
Příprava Pravidel chování pro činovníky - Etický kodex, příloha EP03
Znovu zavedení sledování „aktivní činnosti“ porotců a funkcionářů. Systém aktivní činnosti
byl znovu spuštěn od 1.1.2022 včetně testů pro porotce.

Ostatní činnost
Pravidelná nominace TOP porot
Losování porot na titulární soutěže a soutěže STL a TL
Organizování soutěží EDC poháru (únor), jako pomoc pro rozjezd soutěžního systému po
pandemii
Organizace Olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji – červen 2022

Závěr

Úspěšnou, doufejme poslední online aktivitou byl Doškolovací seminář 2021. Podařilo se nastartovat
„normální“ režim prezenčního vzdělávání a rozjel se soutěžní systém. Přelomovou věcí bylo zahájení
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činnosti Etické komise. V plánu blízké budoucnosti je nastartování činnosti lektorského sboru a tvorby
vzdělávacího plánu ČSTS.

Zpracoval:
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