Zápis 7.10.2014 - Schůze VV (Výkonného výboru) oddílu šermu TJ Slezan Opava
Přítomní: Hoschna Jan, Hruška Jiří st., Borna Ivo
“Doplnění VV o netrenéra, organizačního pracovníka“
Zpráva – trenér Borna:
Nyní jsou tréninky 3x týdně, všichni najednou a je to opravdu náročné na organizaci a
předávání informací. Vyvrcholilo to pro mě tím, že jsem zapomněl přihlásit Roberta Zwingra na
SPJ do Leszna. Zjistil jsem, že již opravdu nestíhám sledovat všechny kategorie mini, mladší,
žáky, kadety, juniory a seniory, jejich nadcházející závody a komunikaci s rodiči před a během
hodin tréninku a před závody, vše jim sdělit atd. Již od soustředění v Bystřici s námi
spolupracuje organizačně a i při předávání informací ostatním rodičům a dětem paní Jaroslava
Laryšová. Během tréninku potřebuji vést trénink a ne vést komunikaci s rodiči. Navrhuji , aby
převzala tyto úkoly od listopadu 2014:
- vedení docházky na trénink
- komunikace s rodiči (mě do komunikace přidat, až si nebude vědět rady), vedení zpětné
vazby s požadavky rodičů na trenéry
- seznamování – upozorňování na soutěže v kalendáři šermířských soutěží
- přihlašování na závody
- sledování správného vyplnění cestovních příkazů a zpráv ze závodů
- vyřizování na TJ Slezan – komunikaci s paní hospodářkou Reginou Černou
- doplňování aktualit ze závodů na webu www.serm.opava.cz
- sdělování rodičům, kde se dají šermířské věci nakoupit
- organizování přípravy na závody - nyní např. na Bílá Opava 2015 (pomůže Borna svými
zkušenostmi z organizování)
Hoschna : Souhlasím . Je mi to jasné, jezdím i na tréninky do Polska, nestíhám, tyto věci dělat
já nemohu
Hruška :

Souhlasím , aby nám pomáhala paní Jaroslava, je to nutné.

Hlasování o návrhu k rozdělení dotace: 3 pro, zdržel 0, proti 0
Závěr:
Schváleno – paní Jaroslava Laryšová je jmenována organizačním pracovníkem – výkonným
sekretářem oddílu šermu TJ Slezan Opava od 1.11.2014. Její činnost je dobrovolná a zdarma,
stejně jako u ostatních členů VV oddílu šermu.

Zapsal: Borna Ivo

