1. schůze KM ŠSPK
forma:

online

termín:

pátek 5. 2. 2021 od 20:00

přítomní:

Kopřiva, Jenč, Nový, Štaif

nepřítomní:

Bartoníček, Truksa

hosté:

–

přílohy:

program, výsledky hlasování

Program
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)

Úvodní slovo předsedy
Schválení, popř. doplnění programu
Volba místopředsedy
Aktualizované (nové) dokumenty KM ŠSPK
a) Statut KM ŠSPK
b) Manuál činnosti KM ŠSPK
Zpráva člena bývalé KM ŠSPK a důležité termíny do konce června
Dohrávání turnajů mládeže
Anketa v rámci kraje
Zprávy
a) z oddílů
b) z VV ŠSPK
c) z RK ŠSPK
Diskuse
Závěr

Zápis
Po úvodním přivítání a seznámení se s online formou diskuse předseda komise představil
zbývající členy KM ŠSPK a informoval o zrušení přeboru škol (okresních kol i kola krajského)
z důvodu zrušení MČR škol a nemožnosti podobné akce pořádat.
Po formálním schválení programu schůze, kdy žádný ze členů neměl návrh na doplnění
programu ani návrh na změnu programu, přešla diskuse k bodu 3, totiž k volbě místopředsedy.
Předseda KM ŠSPK navrhl, aby funkci místopředsedy vykonával Milan Jenč, který souhlasil,
nikdo proti této nominaci neměl námitek a nikdo jiný do funkce nominován nebyl.
Pak předseda KM ŠSPK představil nové dokumenty Statut KM a Manuál činnosti KM. Drobné
připomínky měl pouze Milan Jenč (změna věkové hranice z 18 let na 20 a dále jen dvě
kosmetické úpravy). Obě tyto připomínky byly do dokumentů zapracovány. Předseda KM ŠSPK
zároveň představil nový email komise mládeže.

V rámci bodu 5 si vzal slovo Milan Jenč, jako dlouholetý člen KM ŠSPK, a představil důležité
termíny, které by měly být komisí respektovány. Milan Jenč se zavázal, že termíny sepíše a
komisi rozešle. V bodu 6 a 7 pak proběhla diskuse k dohrávání turnajů mládeže, především
Ampérů. Martin Štaif navrhl, aby se pro akce, které dosud neproběhly, byl nalezen nový
vhodný termín, a pro akce, které se ještě mohou uskutečnit, byl termín zachován. Předseda
KM ŠSPK pak dále prezentoval jím vytvořenou anketu (odkaz na ni je v příloze v programu)
informativního charakteru pro rodiče, děti, trenéry…, jak se dotazovaní staví k dohrávání
soutěží, trénování v rámci kraje atp. Do ankety byly zaneseny připomínky od Dana Nového
(dohrávání Klatovské věže a další kosmetické úpravy). Nikdo další neměl připomínky, a to ani
po skončení schůze.
V rámci zpráv z oddílů proběhla výměna zkušeností s trénováním v době covidu a online
turnajů. Například oddíl Letná trénuje v rámci skupinových tréninků pomocí Skypu, oddíly
ŠK 64 Plzeň a ŠK Sokol Klatovy trénují pomocí Go to meet. Dále proběhla diskuse o online
turnajích, pořádaných Kaznějovem, Klatovy a ŠK 64. V diskusi se bude dále pokračovat na
druhé schůzce, kdy dojde k „vyhodnocení“ ankety a kdy budeme rozhodovat o dohrávání
Ampér turnajů apod. Debata se také točila kolem platformy, kde online turnaje hrát, a jakým
tempem. Jelikož nebyl přítomen nikdo jako host, nebyly žádné zprávy z VV ŠSPK, ani z RK ŠSPK.
V rámci diskuse a závěru padlo celkové shrnutí debaty, čímž byla schůze ukončena.
Z průběhu jednání vzešla 3 stanoviska, o nichž se hlasovalo (VIZ dále).

Přílohy
 Výsledky hlasování
Výsledky hlasování
1. KM ŠSPK projednala dokumenty Statut KM a Manuál činnosti KM a bere tyto dokumenty
na vědomí.
souhlasím: 5

nesouhlasím: 0

zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

2. KM ŠSPK souhlasí s tím, že funkci místopředsedy KM ŠSPK bude vykonávat Mgr. Milan
Jenč.
souhlasím: 5

nesouhlasím: 0

zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

3. KM ŠSPK souhlasí s vytvořenou anketou a pověřuje předsedu komise Bc. Martina Kopřivu
k jejímu rozeslání na oddíly a rodiče v Plzeňském kraji.
souhlasím: 5

nesouhlasím: 0

zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.
zapsal: Bc. Martin Kopřiva
ověřil: Mgr. Milan Jenč

