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VV 7_2020 

 

DATUM  : 1.6.2020 

PŘEDMĚT : Výběrové řízení na hlavního trenéra mládeže do 17 let 
  

 

Výkonný výbor Českého korfbalového svazu vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavního trenéra 

výběru mládeže v kategorii do 17 let. 

 
Hlavní trenér mládeže do 17 let vykonává zejména tyto činnosti: 

 vytváří metodický koncept kategorie mládeže do 17 let a je zároveň členem širšího kolegia 

trenérsko- metodické komise 

 spolupracuje při tvorbě metodických konceptů ostatních věkových kategorií mládeže a 

kategorie dospělých 

 tvoří ekonomickou rozvahu kategorie mládeže do 17 let 

 vytváří harmonogram sportovní přípravy kategorie mládeže do 17 let 

 vede sportovní přípravu kategorie mládeže do 17 let 

 vede účast mládeže do 17 let na soutěžních utkáních a mezinárodních akcích 

 

Hlavnímu trenérovi mládeže do 17 let, který je držitelem II. třídy trenérské kvalifikace, náleží finanční 

odměna v minimální výši 1.000,- Kč za každý den výkonu praktické trenérské činnosti. 

 

Na hlavního trenéra mládeže do 17 let jsou kladeny tyto požadavky: 

 věk minimálně 18 let v době podání přihlášky 

 trestní bezúhonnost 

 II. třída trenérské kvalifikace (případně zahájení studia trenéra II. třídy korfbalu nejpozději v 

červnu 2021) 

 

Předpokládaný začátek výkonu funkce je 1.8.2020. 
 

Posuzovány budou písemně zpracované přihlášky včetně příloh zaslané elektronicky Výkonnému 

výboru ČKS (vv@korfbal.cz) nejpozději do 30.6.2020.   
 

Do přihlášky zájemce uvede následující   

1. Jméno, příjmení, adresu a datum narození 

2. Praxi v korfbalu a s korfbalovou mládeží (místo výkonu, délka praxe, věkové kategorie)  

3. Svoji znalost korfbalového prostředí, ekonomických možností a způsobu financování 

 

K přihlášce je nutné přiložit 

1. Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, případně Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti 

2. Metodický koncept kategorie mládeže do 17 let na období 4 let 

3. Základní ekonomickou rozvahu mládeže v kategorii U17na jeden kalendářní rok včetně 

způsobu financování (příjmová část rozpočtu) 

4. Ideální harmonogram přípravy mládeže do 17 let pro sezónu 2020/2021 v minimální a 

optimální variantě  

  

Ing. Daniel Valeš 

předseda Českého korfbalového svazu z.s. 
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