Výběrové řízení na pozici:
HLAVNÍHO TRENÉRA REPREZENTACE DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů tímto vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavního trenéra reprezentace
dálkového plavání na období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024.
KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trenérská licence I. třídy
Trenérská praxe (minimálně 5 let)
Minimálně středoškolské vzdělání
Organizační a manažerské schopnosti
Aktivní znalost anglického jazyka
Pozitivní charakter – leadership
Komunikační a motivační schopnosti
Týmový hráč
Zručnost v logistice, plánování, PC
Uplatňování principů fair-play

Přihlášku uchazeč/uchazečka zašle nejpozději do 16. 4. 2021 na email generálního sekretáře ČSPS:
jakub.tesarek@czechswimming.cz, předmětem emailu bude:
PŘÍJMENÍ UCHAZEČE/UCHAZEČKY_VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ_DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ

Vybraní kandidáti budou kontaktování a přesný čas jejich výběrového řízení jim bude písemně
upřesněn.
CO NABÍZÍME:
•
•
•

Práce na částečný pracovní úvazek, příp. živnostenské oprávnění
Paušální odměna za administrativní vedení
Odměny za účast na jednotlivých akcích stanovených směrnicí ČSPS o odměnách

NÁPLŇ PRÁCE:
•
•

Předmětem činnosti bude práce s vrcholovými dálkovými plavci a plavkyněmi
Úzká spolupráce s generálním sekretářem ČSPS a hlavním metodikem ČSPS

Na každou funkci, o kterou uchazeč/uchazečka usiluje, podává přihlášku se všemi přílohami zvlášť.

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefon a
email, prohlášení zpracování osobních údajů, datum a podpis (viz. zveřejněná přihláška do výběrového
řízení).

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY JSOU:
1. Strukturovaný profesní životopis uchazeče/uchazečky
2. Koncepce vedení reprezentace na olympijský cyklus 2021 – 2024, vč. předběžné finanční
rozvahy jednotlivých sezon
a. součástí koncepce vedení reprezentace bude uveden i asistent/ka hlavního
reprezentačního trenéra, jehož/jejíž hlavní činností by měla být juniorská věková
kategorie, příp. SCM. Asistent navrhovaný uchazečem/uchazečkou musí být držitelem
minimálně 2. trenérské třídy a splňovat minimálně 3 roky trenérské praxe O jeho/jejím
zvolení do funkce bude rovněž rozhodovat výběrová komise ČSPS
3. Nascanované kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a licencí potřebných pro funkci a
činnost
a. (maturitní vysvědčení, diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce k
přesnějšímu posouzení oboru dosaženého vzdělání a jiné)
4. Nascanovaný výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
a. (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením)

V Praze dne 12. 3. 2021

.............................................................
Mgr. Petr Ryška, předseda ČSPS

Přihláška do výběrového řízení na pozici:
HLAVNÍHO TRENÉRA REPREZENTACE DÁLKOVÉHO PLAVÁNÍ

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL: ..........................................................................................................................

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: ...................................................................................................................

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: ..............................................................................................................................

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: .................................................................................................................
(pokud je to nutné i adresa, kam se zasílá korespondence)

ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU: ...............................................................................................................
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

TELEFON, EMAIL: .......................................................................................................................................

DATUM A PODPIS UCHEZEČE/UCHAZEČKY: .............................................................................................

PŘÍLOHY:

1. Strukturovaný profesní životopis uchazeče/uchazečky
2. Koncepce vedení reprezentace příslušné věkové kategorie na olympijský cyklus 2021 – 2024
3. Originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a licencí potřebných pro
funkci a činnost
a. (maturitní vysvědčení, diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce k
přesnějšímu posouzení oboru dosaženého vzdělání a jiné)
4. Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
a. (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením)

PROHLÁŠENÍ:

V souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném po hybu těchto údajů,
souhlasím s tím, aby moje osobní doklady, které tímto poskytuji sekretariátu ČSPS a VV ČSPS, byly
zpracovávány a vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení.
Beru na vědomí, že po ukončení výběrového řízení budou moje osobní doklady uchovávány
v přiměřeném časovém úseku, tedy do ukončení olympijského cyklu v roce 2024.

Podpis uchazeče/ky: ...................................................................

