
Kulatý stůl č. 3  

Zápis ze setkání: středa 26. 5. 2021 od 16:00 hod. (3. setkání v roce 2021) 

TRENÉŘI A JEJICH ČINNOST, PODMÍNKY PRO JEJICH ČINNOST, SPORTOVÁNÍ PO PANDEMII 

Seminář připravili: Martina Marková, Jan Kovář 
 

Přítomni: 

Jana Svobodová (místostarostka), Martina Marková (MěÚ Turnov, OŠKS), Jan Kovář (SVČ Žlutá ponorka, TJ 
Turnov - florbal), Lenka Karásková (MěÚ Turnov, OŠKS), Jiří Veselka (jednatel Městské sportovní Turnov 
s.r.o.), Tomáš Zakouřil (SVČ Žlutá ponorka), Tomáš Krištof (AC Turnov, ZŠ Skálova Turnov), Karel Štrincl (AŠSK 
ČR), Otto Jarolímek (TJ Turnov - kanoistika), Anna Florianová a Aneta Táborská (ŠK Zikuda Turnov), Lenka 
Plívová (TJ Sokol Turnov), Václav Louda (TJ Sokol Turnov – stolní tenis), Filip Stárek (TJ Turnov - orientační 
běh), Pavel Hlubuček (Sportinline), Jiří Slabý, Libor Šlechta a Jakub Duda (HC Turnov) 

 

Přítomní byli seznámeni s Janem Kovářem, metodikem tělesné výchovy, dle připravené prezentace a zároveň 
byl představen celý projekt, myšlenka a zamýšlené cíle – prezentace je přílohou tohoto zápisu.  

Pozice metodika tělesné výchovy vznikla za spolupráce města Turnov a Střediska volného času Žlutá ponorka 
z důvodu absence koordinátora sportovních aktivit s působností na území města. Hlavním cílem je realizace 
uceleného projektu, který zlepší pohybovou průpravu dětí a mládež v oblasti školního sportu se zapojením 
turnovských sportovních oddílů. V současné době je hlavní činností metodika spolupráce s pedagogy prvního 
stupně základních škol při rozšíření náplně hodin tělesné výchovy. Pilotní projekt proběhl i v rámci mateřských 
škol, byl zaměřený na pohybové hry a rozvoj všestrannosti dětí. Další činností metodika je spolupráce 
s Asociací školních sportovních klubů při organizaci Atletického 3boje. Metodik je zapojen i do projektu spolků 
Tělovýchovná jednota Turnov a AC Turnov ve spolupráci s turnovským gymnáziem, kde je ve svých 
sportovních aktivitách podporována talentovaná mládež. Metodikem byla v prezentaci představena i vize 
zapojení turnovských sportovních oddílů do hodin tělesné výchovy na základních školách. V případě zájmu o 
spolupráci lze kontaktovat přímo Jana Kováře na email: sport@ponorkaturnov.cz 

 

V diskuzi trenérů byla řešena tato témata:  

- možnost zapojení sportovních spolků s profesionálními trenéry do dopolední trenérské činnosti v oblasti 
školního sportu (vyjádření HC Turnov, které v současné době nemá kapacitu trenérů na dopolední tréninky – 
jedna tréninková jednotka vyžaduje přítomnosti 2 trenérů (popř. 1 trenér + asistent), za HC bude zjištěna 
možnost svazové finanční podpory) 

- pro zlepšení časových podmínek pro trénovaní dětí a mládeže v rámci jednotlivých oddílů byla řešena otázka 
možnosti sjednocení rozvrhu všech ZŠ v Turnově, pořádání více školních turnajů, možnost vzniku dalších 
sportovních tříd na ZŠ 28. října či ZŠ Žižkova, které budou spojovat děti z více oddílů, např. hokejisty, 
fotbalisty, orientační běžce atd. (sportovní třídy na ZŠ Skálova mají v současné době plnou kapacitu) – apel 
sportovních oddílů na zřizovatele turnovský základních škol k diskuzi s řediteli o možnosti navýšení kapacity 
již existujících sportovních tříd nebo vznik dalších sportovních tříd i na ostatních turnovských základních 
školách  

- pro efektivnější vedení hodin TV trenéři viděli jako vhodnou možnost ze strany zřizovatele ZŠ nabídnout 
školám asistenty tělesné výchovy (resp. možnost jejich financování z rozpočtu města), kteří budou pomáhat 
pedagogům s hodinami TV 

- po krátkém představení činnosti Asociace školních sportovních klubů byl vznesen apel na účast trenérů 
turnovských sportovních oddílů při školních soutěžích 

mailto:sport@ponorkaturnov.cz


- námět na organizaci pravidelných metodických seminářů pro trenéry sportovních oddílů zaměřených na 
všeobecný sportovní trénink (rozšíření kondiční přípravy, pohybových možností např. techn. běhu apod) se 
záštitou města (organizace ve spolupráci OŠKS, AC Turnov, SVČ Žlutá ponorka a příp. dalších) 

- možnost rozšíření již existující (judisté, fotbalisté, florbalisté) vzájemné výpomoci jednotlivých sportovních 
oddílů v rámci jejich tréninku 

- možnosti zapojení šachu do tělesné/matematické výuky na ZŠ 

- nabídka OŠKS na předávání informací mezi jednotlivými sportovními kluby a ZŠ v rámci ORP Turnov 

 

Další setkání (kulatý stůl č. 4) se uskuteční ve středu 22. 9. 2021 od 16 hod. Hlavním tématem budou oslavy 
750 let výročí založení města Turnov v roce 2022 a možnosti jednotlivých sportovních spolků se zapojit do 
oslav tohoto výročí. 

 

Zapsala: Lenka Karásková 

Ověřila: Jana Svobodová 

Datum zápisu: 26. 5. 2021 

 


