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1. Mise mládeže TJ Valašské Meziříčí
Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek je organizace, která má za svůj cíl provozovat
sport, rozvíjet charakterové vlastnosti a sportovní dovednosti svých členů. Tento cíl přebírá
automaticky i oddíl fotbalu, který jej však doplňuje o rozvoj talentované mládeže a zajištění
adekvátní úrovně mužského fotbalu. K tomu má napomáhat jak kvalitní zázemí, tak vysoká
úroveň profesionality trenérů. Klub má stanovené dva strategické cíle: kvalitní mužský fotbal
a podpora mládeže.
Základními principy fotbalového klubu jsou definovány jako:


Respekt a pokora



Zdravý životní styl



Fair play



Radost ze hry



Jednota a spolupráce

Fotbalový oddíl je významným sportovním a společenským aktérem, který slučuje několik
stovek aktivních sportovců/fotbalistů. Mezi jeho hlavní úkoly patří zejména zvyšování zájmu
mládeže o pohyb a sport, rozvoj fotbalu napříč regionem a důraz na celoživotní učení.

2. Vize mládeže TJ Valašské Meziříčí
Vybudovat mládežnickou část klubu, který nabízí základní program všem dětem se základní
školní docházkou v katastru VM a ve spolupráci s VFA/OFS program pro nadané hráče z celého
regionu, aby si užili dětství doma s rodinou a kamarády a při tom měli možnost kvalitně se
rozvíjet ve fotbalu a tím vybudovat důvěru s ostatními v regionu, aby se klub stal
dorosteneckým regionálním střediskem, které poskytuje hráče pro regionální fotbalovou
akademii, dorostenecké ligové kluby a třetiligový A tým mužů.
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3. Metodický rozvoj v jednotlivých kategoriích
3.1. Přípravkové kategorie U7 - U11
Mise: služba občanům VM ve formě pohybové školičky pro děti občanů ve školce a škole na
1. stupni ve VM s orientací na fotbal + Služba občanům regionu ve výchově sportovně
nadaných dětí skrz VFA + spolupráce s dalšími spolky (atletika, gymnastika, středisko sportů Domeček)
Výchovně-vzdělávací obsah
Cíle - mentální: zavázat tkaničky, nosit si tašku, sám si chystat věci, životospráva, respektovat
soupeře a rozhodčí, chtít vyhrát každý zápas, zaměřit se na svůj výkon - seberozvoj
Cíle - kultura: zdravit, poděkovat, poprosit, nosit drescode klubu, dostat sport a klub do srdce
(pokřiky, kempy, teambuilding s rodiči)
Sportovní obsah
Trénink: 2x týdně (60- 90min) + pro klíčové hráče 1 x VFA (dej si navíc -90 min)
Soutěž: UHER Festival + Okres + pro klíčové hráče VFA MiniMorava (dej si navíc)
Cíle - skills: vedení míče - rychlost, otevřený postoj + 3 kličky pryč od hráče, úkol-závora,
agresivita, střela,
Cíle - taktické: velké hřiště, hlava nahoře, rozehrávka nakrátko, všichni za půl
Způsob rozvoje: rozvoj individuálních dovedností hráče formou různých MOF dle
didaktických pravidel, atletická a gymnastická průprava formou her a soutěží, pohybové hry
zaměřené na získání lásky k pohybu, soutěžení a sportu obecně, zapojování rodičů do aktivit s
dětmi, aby vznikala fotbalová a sportovní komunita, pohybová škola, coerver systém, citomíč
doma
Manuály pro trenéry jednotlivých kategorií:
U06 U07

U08

U09

U10

U11
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3.2 Žákovské kategorie
Mise: služba občanům regionu s dětmi na 2. stupni základní školy ve formě odborně vedených
tréninků a umísťování hráčů do týmů pro jejich hru na hraně možností + služba občanům
regionu ve výchově sportovně nadaných dětí skrz VFA + další (atletika, gymnastika, domeček)
3.2.1 Mladší žáci U12 - U13
Výchovně-vzdělávací obsah
Cíle - mentální: ve spolupráci rodičů, učitele a trenéra nastavit optimální denní režim a usilovat
o stabilizaci tohoto cyklu (sám si chystat věci, jídelníček, hygiena, spánek, regenerace),
respektovat, zaměřit se na svůj výkon - seberozvoj, komunikace v týmu vedená k samostatnosti,
pracovitosti a odpovědnosti (messenger, whats up skupina bez rodičů)
Cíle - kultura: podporovat fair-play hru, propagovat sport a klub, hledat příležitosti pro rozvoj
týmu, mít týmového ducha (soc.média, pokřiky, rituály apod.), prevence proti šikaně a rasismu
Sportovní obsah
Trénink: 3x týdně (90 min) + pro klíčové hráče 1 x VFA (dej si navíc - 120 min)
Cílová soutěž: Žákovská liga + pro klíčové hráče VFA PU (dej si navíc)
Cíle - skills: nahraj a běž, vytlačení soupeře s míčem, pohyb bez míče (nabídka+úkol), oční
kontakt + hlava nahoře, přihrávka, komunikace
Cíle - taktické: pochopit ofsajd, rozehrávka standardních situací nakrátko, odpovědnost - držení
úzkého bloku + agresivita - nátlakové útočné hry, hráč je schopen hrát na 2-3 pozicích
Způsob rozvoje: rozvoj individuálních dovedností hráče formou různých MOF dle
didaktických pravidel s časovým a prostorovým tlakem, stimulace a zdokonalování
koordinačních schopností ve spojení s rychlostním cvičením, kladení důrazu na všestranost
pohybu, cvičení na odstranění svalových dysbalancí
Manuály pro trenéry jednotlivých kategorií: U12

U13

3.2.2 Starší žáci U14 - U15
Výchovně-vzdělávací obsah
Cíle - mentální: ve spolupráci rodičů, učitele a trenéra nastavit optimální denní režim a usilovat
o stabilizaci cyklu (sám si chystat věci, jídelníček, hygiena, spánek, regenerace), respektovat,
zaměřit se na svůj výkon - seberozvoj, komunikace v týmu vedená k samostatnosti, pracovitosti
a odpovědnosti (el. komunikace bez rodičů)
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Cíle - kultura: podporovat fair-play hru, propagovat sport a klub, hledat příležitosti pro rozvoj
týmu, mít týmového ducha (soc.média, pokřiky, rituály apod.), prevence proti kouření,
alkoholismu, šikaně a rasismu
Sportovní obsah
Trénink: 3-4x týdně (90 min) + pro klíčové hráče individuální trénink navíc + kompenzační
cvičení doma
Cílová soutěž: Žákovská liga + pro klíčové hráče PU v ligových týmech (dej si navíc)
Cíle - skills: nahraj a běž, vytlačení soupeře s míčem, pohyb bez míče (nabídka a úkol), oční
kontakt + hlava nahoře, přihrávka, komunikace
Cíle - taktické: pochopit ofsajd, rozehrávka standardních situací nakrátko, odpovědnost - držení
úzkého bloku + agresivita - nátlakové útočné hry, hráč je schopen hrát na 2-3 pozicích
Způsob rozvoje: rozvoj individuálních dovedností hráče s cílem zdokonalení taktiky pro hru
11:11, rozvoj kondice specifickými i nespecifickými prostředky (vytrvalost, síla, rychlost),
kladení důrazu na všestrannost pohybu, cvičení na odstranění svalových dysbalancí (core,
streching, aerobic, plavání), vysvětlit funkci regenerace
Manuály pro trenéry jednotlivých kategorií:

U14
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3.3 Dorostenecké kategorie U16 - U19
Mise: Služba občanům regionu poskytnout nejlepším hráčům prostředí pro rozvoj a fanouškům
atraktivní fotbal s přípravou na mužský fotbal. Služba pro talentované hráče - poskytnout jim
prostředí pro přípravu na výkonnostní dospělý sport
3.3.1 Mladší dorost U16 - U17
Výchovně-vzdělávací obsah
Cíle - mentální: umět překonávat bolest a své limity, životospráva, respektovat, zaměřit se na
svůj výkon - seberozvoj s cílem dostat se do A-týmu mužů, komunikace v týmu se zaměřením
tým a odpovědnost k týmu
Cíle - kultura: propagovat sport fotbal jako pozitivní způsob zdravého života, mít rád fotbal a
hrát ho kdekoliv nebo jej chtít trénovat
Sportovní obsah
Trénink: 4x týdně (90 min) + pro klíčové hráče možnost tréninku v ligovém týmu 1x měsíčně
Cílová soutěž: Dorostenecká liga
Cíle - skills: fyz.kondice, správný první dotek, hlava nahoře, důraz v soubojích
Cíle - taktické: předat míč spoluhráči/dát gól, rychle s míčem nahoru, přepnutí zpět, učit se
chápat taktiku hry
Způsob rozvoje: rozvoj týmové souhry týmu a zapracování dovedností hráče formou různých
MOF dle didaktických pravidel, stimulace a zdokonalování koordinačních schopností ve
spojení s rychlostním cvičením, kladení důrazu na všestranost pohybu, cvičení na odstranění
svalových dysbalancí (core, streching, aerobic, plavání), nácvik návyků při změně situace hry
v řetězcích, návyky individuální regenerace
Manuály pro trenéry jednotlivých kategorií:

U17

3.3.2 Starší dorost U18 - U19
Výchovně-vzdělávací obsah
Cíle - mentální: umět překonávat bolest a své limity, životospráva, respektovat, zaměřit se na
svůj výkon - seberozvoj s cíle dostat se do A-týmu mužů, komunikace v týmu se zaměřením
tým a odpovědnost k týmu
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Cíle - kultura: propagovat sport fotbal jako pozitivní způsob zdravého života, mít rád fotbal a
hrát ho kdekoliv nebo jej chtít trénovat, prevence před návykovými látkami a asociálním
chováním (šikana, rasismus, xenofobie)
Sportovní obsah
Trénink: 4x týdně (90 min) + pro klíčové hráče možnost tréninku v ligovém týmu 1x měsíčně
Cílová soutěž: Dorostenecká liga
Cíle - skills: fyz.kondice, správný první dotek, hlava nahoře, důraz v soubojích, přihrávka na
dlouhé vzdálenosti
Cíle - taktické: předat míč spoluhráči /dát gól, rychle s míčem nahoru, přepnutí zpět, plně chápat
taktiku hry
Způsob rozvoje: rychlostně koordinační cvičení s míčem i bez, MOF se zaměřením na
efektivitu týmové souhry a ladění činností pro dosažení týmového cíle, stimulace a
zdokonalování koordinačních schopností ve spojení s rychlostním cvičením (Life kynetic),
gymnastika (s fyzioterapetem), obratnost a úpoly (ve spolupráci s judisty), cvičení na rozvoj
dynamické síly (plyometrie, TRX apod.) zdokonalování herních činností jednotlivce a jejich
zapracování do vnímání souhry týmu pomocí MOF a modelových zápasů, cvičení na odstranění
svalových dysbalancí, individuální plán kondiční připravenosti a regenerace
Manuály pro trenéry jednotlivých kategorií:

U19
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4. Obsah týdenního tréninkového cyklu SpSM
Tréninkový cyklus jednotlivých ročníků řídí hlavní trenér daného ročníku, který předkládá
měsíční tréninkový plán vedoucímu trenérovi SpSM a SCM (šéftrenérovi mládeže v klubu) z
hlediska:


tréninkové a herní minutáže hráčů (vyváženost pro všechny hráče)



poměru činností (cvičení a hry na individuální činnost s míčem: silově-rychlostníobratnostní cvičení a pohybové hry: fotbalové hry a herní cvičení: Kompenzační cvičení
a strečink



cílů a jejich vyhodnocení z hlediska dovedností (skills) a taktiky

Tréninkový plán je v souladu s dokumentem Proces výchovy hráčů TJVM a výše uvedeným
metodickým předpisem.
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5. Program rozvoje mládeže
se skládá z těchto částí:
Část programu rozvoje mládeže

Podrobnější popis

Cíle a filozofie rozvoje mládeže

proč klub existuje a jaké tento dokument - kap.1,2,3

Odkaz na dokument

jsou jeho cíle
Organizace

mládežnického organizační struktura

Závazný pokyn výkonného
výboru z 15.1.2020

fotbalu
Spolupráce

s

mateřskými spolupráce

školami

s

Vyhlídka

MŠ Koncepce spolupráce TJVM-

a

MŠ MŠ

se

ZŠ Koncepce spolupráce TJVM-

Seifertova
Spolupráce

se

základními spolupráce

školami

Žerotínova

ZŠ

Spolupráce se středními školami

spolupráce s OA a ISŠ bez dokumentu
ValMez

Spolupráce s vysokými školami

zatím neprobíhá

bez dokumentu

Personál

(technický,

Závazný pokyn výkonného

zdravotnický,

výboru z 15.1.2020

administrativní atd.) a
minimální požadavky na
něj kladené
Infrastruktura,

která

je tréninková a zápasová Mapa areálu a uložení branek

mládežnickému

fotbalu

k zařízení, ostatní

dispozici
Finanční zdroje

rozpočet,

hráčů

nebo Rozpočet klubu k nahlédnutí

místní samosprávy atd.
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Fotbalový vzdělávací program

hráčské

schopnosti

dovednosti,
taktické

a viz

tento

dokument

+

technické, realizace měsíční trenérských
a

fyzické), porad - zápisy zde >> Zápisy

vzdělávací program pro z trenérských porad
další rozvoj trenérů a
členů realizačních tymů
Vzdělávací

program

o

Manuál pro fotbalové trenéry

Pravidlech fotbalu, vzdělávací
program o dopingu, morálních
zásadách a boji proti rasismu
Zdravotnické

zabezpečení klub má pro mládež smlouvy u manažera klubu k

mládežnických hráčů

fyzioterapeuta

-

Mgr. nahlédnutí

Eva Kopecká - vedoucí
fyzioterapeut Nemocnice
AGEL Nový Jičín
provádí

-

pravidelná

cvičení s U10-U19
TJVM má smlouvu s
Bazén

TJVM

na

kompenzační cvičení
každý trenér má vlastní
lékarničku
Kontrolní

postup

vyhodnocování

sloužící
výsledků

k 1x

měsíčně

a porada

v

trenérská realizace měsíční trenérských
kategoriích porad - zápisy zde >> Zápisy

dosažení stanovených cílů

přípravka, žáci, dorost

Platnost programu

Tento

dokument

platnost 5 let

z trenérských porad

má Schváleno

zasedání

výboru TJVM oddílu kopané
dne….
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6. Scouting
Scouting je koordinován šéftrenérem mládeže a podílejí se na něm všichni trenéři klubu
formou:


účasti na akcích Valašské fotbalové akademie (VFA) jako trenéři nebo diváci (turnaje,
otevřené tréninky, triangly)



sledování a testování hráčů v okresních a krajských mládežnických výběrech



pořádání a sledování hráčů na turnajích školek



pořádání, sledování a vyhodnocování školních kol McDonald Cupu



pořádáním otevřených tréninků pro širokou veřejnost



v kategorií přípravek podporuje každý člen TJVM vývoj hráče v mateřském klubu a
společné koordinování hry navíc v přátelských utkáních , trnajích nebo akcích tak, aby
hráč nebyl přetěžován



pokud hráč prokáže předpoklady, je mu nabídnuta možnost vstoupit do SpSM nebo
SCM
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7. Vzdělávání trenérů
Měsíc

Přípravky

Žáci

Způsob schůzky

Dorost

Uvítání do nového
leden

Mise&Vize&Cíle
Síla,

Mise&Vize&Cíle

rychlost, Síla,

Mise&Vize&Cíle

rychlost, Síla,

roku

rychlost,

únor

vytrvalost

vytrvalost

vytrvalost

Rada

březen

Taktika kategorie

Taktika kategorie

Taktika kategorie

Rada

COERVER

COERVER

technika

technika

duben

Kognitivní
květen

červen

a Kognitivní

mentální trénink
Vyhodnocení

COERVER technika Rada
a Kognitivní

mentální trénink

a

mentální trénink

cílů Vyhodnocení

cílů Vyhodnocení

kategorie

kategorie

kategorie

Rada
cílů
Závěrečná
Uvítání do nové

červenec

Mise&Vize&Cíle

Mise&Vize&Cíle

Mise&Vize&Cíle

Boj proti rasismu a Pravidla fotbalu a Pravidla
srpen

šikaně

administrativa

sezóny

fotbalu

a

administrativa

Rada

Pravidla fotbalu a Boj proti rasismu a Boj proti rasismu a
září

říjen

administrativa

šikaně

šikaně

Plánování

Plánování

Plánování

trénkového procesu trénkového procesu trénkového procesu
Kompenzační

listopad

Kompenzační

kategorie

cílů Vyhodnocení

cílů Vyhodnocení

kategorie

kategorie
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Rada

Kompenzační

cvičení+zdravotník cvičení+zdravotník cvičení+zdravotník
Vyhodnocení

prosinec

Rada

Rada

cílů
Závěrečná
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8. Proces výchovy hráčů
Kategorie
Muži A

Muži B

Zdroje
Dorost starší TOP, Liga ukončení kariér
Muži A ukončení kariéry, Dorost starší
dorazovka,
Muži A náhradníci

Jak s nimi pracujeme

Cíle

4tT+1tZ; trenéři licence A PROFI; masér; bazén;
Posilovna; individ. tréninkový plán; plat hráče

MSFL+ počet hráčů v 3. a vyšší lize

2tT+1tZ; trenéři licence B; pro srdcaře - pomoci
rozehrát se mladým klukům s aspirací na A tým

KP + 18 hráčů + trénink 2xT s 70%
docházkou

4tT+1tZ; trenéři licence A; FYZIO; bazén; posilovna;
individ. tréninkový plán; vyzkoušet si A tým; brankářské
tréninky

MSLD +18 talentů/kategorii - Počet hráčů v
1.F-M, 2.Opava, 3. Sigma, 4.Baník,
5.Slovácko, 6.Zlín a pak ostatní

Dorost starší

OFS+KFS kluby

Dorost mladší

OFS+KFS kluby

4tT+1tZ; trenéři Licence A; FYZIO; bazén; posilovna;
individ. tréninkový plán; brankářské tréninky

18 talentů/kategorii, Počet hráčů v F-M,
Opava, Sigma, Baník, Slovácko, Zlín

Žáci starší

KFS Výběry + OFS+KFS kluby

3-4tT+1tZ; trenéři Licence A+B; FYZIO; bazén;
individ. tréninkový plán; brankářské tréninky

MSŽL+18 talentů/ročník, TOP > Počet KFS
Výběr + Zkouška Liga + RFA

Žáci mladší

VFA+OFS výběry>Partnerské kluby

3tT+1tZ; trenéři licence A+B; FYZIO; bazén; základy
gymnastiky a atletiky; brankářské tréninky

18 talentů/ročník a rozvíjíme ind. doved.,
TOP > Zkouška Liga trénink, KFS Výběr

2-3tT+1tZ; trenéři licence B; program VFA “Dej si
navíc”; FYZIO; bazén; základy gymnastiky a atletiky;
COERVER + soutěž OFS

Vytváříme základnu 20 dětí v ročníku z
katastru ValMez a připravujeme je na fotbal
v individuálních dovednostech, TOP > VFA

Přípravka starší

Nábor ve školách, kempech, McDonald Cup

Přípravka mladší

Nábor ve školách, kempech, festivalech,
McDonald Cup

2tT+1tZ; trenéři licence B; program VFA “Dej si navíc”,
FYZIO; bazén; základy gymnastiky a atletiky;
COERVER + soutěž OFS

Vytváříme základnu 20 dětí v ročníku z
katastru ValMez a připravujeme je na sport v
individuálních dovednostech, TOP > VFA

Nábor ve školkách, školách, kempech,
festivalech

2tT +1mZ; trenéři licence B; program VFA “Dej si
navíc”; vyzkoušej další kroužky + Festivaly UHER

Cílem je na stadion přitáhnout co nejvíce
dětí – sport je zábava

Předpřípravka
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Přípravka:
Velký důraz je kladen na prvotní nábor dětí v předškolním věku s cílem co největší členské
základy. Postupem času se tento počet vyvíjí dle přirozeného úbytku hráčů. V přípravkových
kategoriích dochází k přestupům jen v případě zájmu hráče či rodiče, trenéři nestahují hráče
z okolí (cílem je udržet co možná největší podhoubí u regionálních sousedních klubů a
podporovat je formou náhledových tréninků, vzdělávacích akcí či zvaní na klubem pořádané
turnaje). Cílem je zapojení co možná největší počtu dětí a vytváření emocionální vazby ke
sportu a fotbalu zejména. Dále je cílem vytváření vztahu mladých hráčů ke klubu TJ Valašské
Meziříčí a to formou již zmíněné pomoci regionálním klubům, tak i aktivní účast v programech
VFA a zapojení našich trenéru do této činnosti.
Žáci:
Důraz na kvalitu hráčů; hráči jsou již předem vytipování z okolních klubů, kdy dochází
v nejlepším případě k výměně hráčů (slabší hráči z přípravek); dále nastavení smluvního
zakotvení a to: hráč u nás zadarmo; přestup zpět do mateřského klubu kdykoli zadarmo; přestup
do 3. klubu s finančním plněním rozděleném poměrově mezi TJVM a mateřským klubem;
vytváření sítě partnerských klubů s podobným fotbalovým myšlením a určitou vlastní
spádovostí (TJ Kelč; Valašská Bystřice, TJ Dolní Bečva, FK Vigantice atd.); přestupy z klubu
TJVM doporučené až v přelomu starší žáci /mladší dorost (ve výjimečných případech i dříve);
v případě přestupu hráčů z TJVM nutné správné nastavení smluv (přestup s finančním plněním
v případě nastoupení hráče do A týmu nového klubu; přestup zpět do TJVM kdykoli zadarmo;
procento z dalšího případného přestupu atd. – řešeno vždy individuálně).

Dorost:
Důraz na kvalitu hráčů; v ideální případě přestupy jen v případě ukončení činnosti jednotlivých
hráčů nebo jejich přestupu-> nezávislost na okolních klubech; v případě přestupu snaha o
přestup bez finančního plnění – opět řešeno individuálně. TOP hráči nabídnuti k růstu
v ligových klubech (Olomouc, Zlín, Opava, Baník, Frýdek-Místek), případně bez finančního
plnění, ale za zpětnou službu (náhledové tréninky; účast na turnajích; nástupy při ligových
zápasech či výměnou za nevyužitého hráče kategorie mužů.) – samozřejmostí je přestup hráče
zpět do TJVM kdykoli zdarma; TOP hráči U17 -> možnost nastoupení v B týmu; TOP hráči
U19 -> možnost nastoupení v A týmu; TOP U19 -> individuálně na základě kvalit možnost
přeřazení do A týmu; méně kvalitní dorazové ročníky se rozehrávají v B týmu nebo nastupují
15
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v partnerských klubech s kvalitním tréninkovým procesem úrovně krajského přeboru/divize
(např. Tatran Všechovice).
Muži:
Důraz na kvalitu a prezentaci klubu; přestupy hráčů řešeny dle aktuální situace na přestupovém
trhu; důraz na co možná největší zapojení odchovanců; A tým -> kmenový odchovanci;
navrátilci z ligových klubů; vysloužilí ligový hráči; menší část osy týmu tvořena poté
koupenými hráči nebo hráči na hostování (aktivní komunikace s ostatními velkými kluby –
zejména Frýdek-Místek; Zlín; Olomouc; Opava; Baník) – důraz na zkušenost a herní potenciál;
B tým slouží k rozehrání méně talentovaných dorostenců; prostor pro odchovance a hráče
z rezervy A týmu; cílem je vytvoření potencionální rezervy několika hráčů schopných v případě
potřeby kvalitativně zastoupit hráče A týmu – k tomu je nezbytný řádný tréninkový proces;
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9. Personální infrastruktura
Fotbalový oddíl má standartní pyramidovou strukturu:
Hlavním výkonným orgánem je výkonný výbor, který je dle stanov spolku volen členskou
schůzí všech členů oddílu starších 18-ti let. Volební období výkonného výboru je 4 leté.
Výkonný výbor zodpovídá za:


Rozhoduje o záležitostech oddílu spjatých s organizací sportovní činnosti



Rozhoduje o všech finančních záležitostech klubu



Rozhoduje o trenérském obsazení



Komunikuje s nadřazenými orgány a institucemi



Schvaluje přestupy hráčů



Zastupuje oddíl fotbalu na zasedání rady Tělovýchovné jednoty



Výkonný výbor se skládá z 9 členů. V čele výkonného výboru stoji předseda, kterému
asistují tři místopředsedové. Jeden místopředseda za věci finanční, jeden místopředseda
za mužský fotbal a jeden místopředseda za mládež.

Výkonnému výboru je podřízen manažer klubu. Ten zodpovídá za:


Organizaci sportovní činnosti a dodržování všech norem a předpisů



Vypracovává a kontroluje rozpočet klubu



Nastavuje mzdovou a personální agendu



Zajišťuje marketing klubu



Zajištuje každodenní provoz klubu



Komunikuje s nadřazenými orgány a institucemi



Komunikuje s ostatními fotbalovými oddíly/ kluby; dojednává přestupy hráčů



Spolupracuje se šéftrenérem na sportovní činnosti klubu



Je hlavním administrátorem klubu při jednáních s fotbalovou asociací



Vypracovává veškeré žádosti o dotace



Komunikuje se sponzory



Plní další úkoly definované výkonným výborem

V rámci vnitřní struktury klubu je manažeru klubu přímo podřízen šéftrenér mládeže, trenér A
týmu a trenér B týmu.
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Trenér A týmu řídí a organizuje sportovní činnost v mužské kategorie A týmu mužů a
zodpovídá za tyto oblasti:


dohlíží a vede tréninkové jednotky mužstva



vypracovává a odevzdává docházku hráčů



komunikuje s manažerem klubu



nastavuje tréninkový plán včetně přátelských utkání mužstva



provádí skauting hráčů



dbá na dobrý zdravotní stav a kondici svých svěřenců



K výše uvedeným bodům mu napomáhá zejména asistent, trenér brankářů, skaut klubu
a masér klubu společně s klubovým lékařem.

Trenér B týmu má stejné povinnosti jako trenér A týmu vyjma nutnosti vypracování docházky
hráčů.
Šéftrenér mládeže SpSM
Šéftrenér mládeže metodicky a organizačně řídí veškeré mládežnické kategorie klubu. Dbá
zejména na metodický rozvoj charakterových vlastností a fotbalových dovedností mládeže.
Metodicky řídí trenéry mládeže a konzultuje s nimi tréninkové procesy mládeže v klubu.
Účastní se tréninků, soustředění a utkání všech mládežnických kategorií dle jeho časových
možností. Vyhodnocuje a zpracovává tréninkové plány. Organizuje pravidelné trenérské rady
a komunikaci s rodiči hráčů. Další povinnosti jsou definovány dle obecných podmínek
fotbalové asociace.
Šéftrenér přípravek je přímo podřízený šéftrenérovi a napomáhá mu při naplňování
metodického vedení v kategoriích přípravek. Jeho kompetencí je zejména kontrola a metodické
vedení trenérů, komunikace s rodiči a osobní a aktivní přístup k hráčům.
Každé mužstvo má stanovaného jednoho hlavního trenéra, kterému napomáhá jeho asistent.
Trenér vede a řídí veškeré tréninkové jednotky a řídí svěřený tým při mistrovských zápasech.
Každý trenér včetně jeho asistenta se řídí pokyny šéftrenéra.
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10. Rozpočet klubu
Rozpočet fotbalové oddílu schvaluje na jednotlivé účetní období výkonný výbor nejpozději do
konce měsíce ledna stávajícího účetního období. Rozpočet oddílu se skládá z příjmové a
výdajové strany a dále obsahuje rozklíčované výdaje na jednotlivá družstva klubu.
Příjmová strana se skládá:

Popis

Plán

Členské příspěvky
Dotace
Sponzorské dary
Účelové členské příspěvky
Reklamní služby
Vstupné
Startovné
Přestupy hráčů
Využití umělé trávy
Příjmy - ostatní služby

450 000,00 Kč
2 665 000,00 Kč
850 000,00 Kč
150 000,00 Kč
850 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
66 500,00 Kč
20 000,00 Kč
99 552,00 Kč

Celkem

5 040 379,00 Kč

Nejvýznamnější složkou příjmu klubu tvoří dotační programy z těchto zdrojů: město Valašské
Meziříčí, Zlínský kraj, program „Můj klub“, dotace na rozvoj talentované mládeže.
Za soukromých zdrojů jsou poté nejvýznamnějšími sponzory společnosti DEZA a.s. a
společnost CABOT.
Výdajová strana rozpočtu se skládá:

Popis

Plán

Mzdové náklady
Hráčské odměny
Sportovní materiál
Spotřeba materiálu - činnost oddílů
Spotřeba materiálu - drobný hmotný
majetek
Provoz - údržba a opravy
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Tréninky - mzdy fakturačně
Nájmy tělocvičen
Telefonní poplatky + poštovné
Startovné
Náhrady rozhodčím

1 600 000,00 Kč
1 170 000,00 Kč
222 000,00 Kč
61 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
286 400,00 Kč
80 000,00 Kč
371 195,00 Kč
80 000,00 Kč
30 300,00 Kč
55 000,00 Kč
25 000,00 Kč
20
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Soustředění, zájezdy, tábory
Nákup hráčů
Doprava
Ostatní služby
Poplatky a penále
Finanční rezerva

45 000,00 Kč
250 000,00 Kč
300 000,00 Kč
330 552,00 Kč
109 000,00 Kč
0,00 Kč

Celkem

5 045 447,00 Kč

Uvedené sumy jsou středovou hodnotou, které se v průběhu času mohou lišit.
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11. Sportovní infrastruktura
Fotbalový oddíl má k dispozici tyto plochy (viz mapka) a vybavení:


hlavní travnaté hřiště H1



vedlejší travnaté hřiště H2 s částečným umělým osvětlením



malé travnaté hřiště H3



hřiště s umělou trávou UMT a umělým osvětlením



posilovnu v hlavní budově H1



masérskou místnost v budově H1



společenskou místnost pro teoretický rozbor v budově H1



nářaďovnu vedle UMT (pro skladování tréninkových pomůcek jako jsou kloboučky,
kužely, tyče, míče, skládací malé branky, švihadla, medicinbaly apod.)



2 x mobilní velkou bránu pro dorostenecký/mužský fotbal



8 x mobilní střední brány 2x5m pro přípravky a ml. žáky



4 x plastové malé brány 2*3m pro mladší přípravku a školičku



6 x pevné branečky 1 x 1m
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Závěr
Tento dokument byl zpracován zejména pro licenční řízení k udělení statutu Sportovního
střediska mládeže krajské kategorie. Svou povahou a rozsahem však poskytuje ucelený přehled
o vnitřní organizaci sportovní činnosti při TJ Valašské Meziříčí, oddílu kopané a jako takový
může být kdykoli je to nezbytné, aktualizován.
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