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Zápis z Výboru AK SSK Vítkovice dne 1.6.2016
Přítomni:
Miko, Závodný, Kostková, Černý, Zvolánek, Šulc,
Pozvaní:
Grómanová, Legerská
Omluven:
Zedník
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Vedoucí trenérka přípravek Romana Grómanová seznámila VAK se systémem vyplácení odměn
trenérům přípravek. Vyplácení se provádí na základě odtrénovaných hodin. 50% příspěvků se
odevzdává na AK a 50% jde na výplaty trenérům. Docházka je odesílána každý měsíc na SSK.
Vedoucí trenérka žactva Hana Legerská seznámila VAK s odměňováním trenérů žactva. Způsob
vyplácení odměn je obdobný jako u přípravek, kdy vyplácení peněz je za jednu tréninkovou jednotku.
Romana Grómanová chtěla vysvětlit bod č. 15 z předchozího zápisu VAK. Předseda AK tento bod
vysvětlil a celý výbor potvrdil, že se jedná o špatné znění textu, a že dojde k opravě. Trenérka R.
Gromanová objasnila příčiny proč se trenéři přípravek nemohou zúčastňovat plánovaných akcí AK.
Nové znění bodu č. 15: Výbor AK bude rád, když se atleti a atletky z přípravky (včetně trenérů) zúčastní
akcí pořádaných AK pro tyto věkové kategorie. Výbor AK ocení, když trenéři přípravek budou v den
závodu s dětmi závodit a nebudou trénovat, jelikož většina zastává názor "že závod je nejlepší trénink".
Proběhla čtení předchozího zápisu, včetně kontroly plnění.
V rámci rekonstrukce skladu provést inventarizaci náčiní a nářadí AK, včetně jeho značení. Dokončení
rekonstrukce skladu a šatny trenérů prodlouženo vzhledem ke konání Mc Donald Cupu, posunuto o
týden.
Byla navržena úprava pracovní doby správců do 19:30 hod (je řešeno) a rozšíření jejích kompetencí.
Správci mohou vyžadovat po trenérech, aby po tréninku uvedli stav sektorů do původního stavu
(včetně překážek).
Dodat seznam závodníků extraligy do 7.6. – Šulc
25.-26.6. se uskuteční Světový pohár v běhu do vrchu – zajistit malý autobus
Předseda AK domluvil na 8.6. jednání s rozhodčími (Fiala, Kubenka, Hejnová, Valčuhová)
Fatima Kostková podala návrh na Den otevřených dveří AK – nutno dotáhnout do konce včetně
propagace.
Dotaz na obsah práce vedoucího trenéra SCM od vedoucího trenéra, pozvat Michala Buzka na jednání
za přítomnosti vedoucího trenéra, předsedy SSK, předsedy AK
Na žádost předsedy AK budou všichni trenéři předkládat měsíční výkaz odtrénovaných hodin vedoucím
trenérům (v případě, že tomu tak není). Vedoucí trenéři mají povinnost tento výkaz zkontrolovat,
schválit svým podpisem a předloží předsedovi AK. Předseda dále tento výkaz zkontroluje a postoupí
předsedovi SSK. Trenéři dospělých a dorostu posílají výkazy na sekretariát SSK Vítkovice.
Ve dnech 13.8. – 21.8. proběhne na Městském stadionu MS hasičů a stadion bude uzavřen. Nutno řešit
náhradní tréninkové prostory. (27.-28.8. M-ČR do 22let, 4.9. M-ČR družstev mužů a žen)
Příští TR 9.6. v 18,00 hod.
Příští Výbor AK 24.8. v 18.00 hod.
Předseda AK děkuje všem pozvaným členům VAK za účast.
Zapsal: Augustin Šulc
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