Český svaz tanečního sportu z. s.
Výroční konference 2022

ZPRÁVA O ČINNOSTI VpV

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

1.

Činnost viceprezidenta pro vnitřní záležitosti (dále jen „VpV“) byla i v dalším období mezi výročními
konferencemi svázána zejména s komunikací mezi výkonnou radou (dále jen „VR“) a členskou základnou.
Byly využívany různé komunikační kanály. Informace byly předávány nejčastěji prostřednictvím aktualit na
webu ČSTS, dále na profilech ČSTS na sociálních sítích a v důležitých případech i formou e-mailů či online
schůzí. Mimo vnitrosvazovou komunikaci byla aktivní činnost vyvíjena i v dalších oblastech spadajících, dle
organizační směrnice OA02 (Organizační schéma), pod VpV. A to zejména v jednáních s divizemi, ve
vyhotovování interních dokumentů, v marketingu a PR, a také ve správě webových stránek a profilů ČSTS na
sociálních sítích.

Činnost v období 21. 10. 2021 – 11. 5. 2022

2.

2.1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

příprava podkladů na jednání VR (zajišťuje sekretariát)
vyhotovování zápisů z jednání VR (zajišťuje sekretariát)
kontrola úkolů a termínů vyplývajících z VR (zajišťuje sekretariát)
příprava mimořádných jednání a korespondenčních hlasování VR
vyhotovování zápisů z hlasování VR
tvorba pravidelných zhodnocení práce VR
schůze komise pro vnitřní záležitosti (Karásek, Gebert a Sluka)
administrativní řízení chodu sekretariátu
účast na WDSF AGM
koordinace ověřené registrace člena ČSTS

2.2.

•
•
•
•
•
•
•

Vnitro

Komunikace

pravidelné vkládání aktualit na web ČSTS
pravidélné vkládání příspěvků na profilech ČSTS na sociálních sítích (zajišťuje správce soc. sítí)
tvorba manuálů a aktualizace sekce Důležité informace na webu ČSTS
pravidelná aktualizace sekce Často kladené dotazy a Dokumenty ke stažení na webu ČSTS
online setkání s prezidentem a členy svazu, předsedy divizí a KČ
zpracován nový grafický manuál ČSTS, včetně loga a jeho animací
vytvořena nová pozice svazového fotografa
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3.

Závěr

I nadále bude oblast VpV úzce spjatá s komunikací. Od poslední výroční konference bylo jen na webu ČSTS
zveřejněno více jak 90 aktualit. Profily ČSTS na sociálních sítích jsou již v plném proudu, včetně výsledkového
servisu, který díky soutěžnímu restartu jede na plné obrátky. Nově navázaná spolupráce s grafikem Jiřím
Novákem přinesla sjednocení svazových dokumentů a další svazové grafiky, např. loga a jeho animace. Do
budoucna je naplánováno komplexnější a jednodušší řešení komunikace VR s členy svazu za pomocí nových
webových stránek, na kterých se již pracuje. Je naplánováno i posílení aktivit svazu v oblasti marketingu a PR.

Zpracoval:
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