
 

Plán práce pro vzdělávacího poradce hráčů SCM  
(pro spolupráci se školou a rodiči) 

1) Navázání spolupráce se školou 
� návštěva ředitelství jednotlivých škol (1 návštěva cca 1-2 hodiny) 
� následně kontaktovat třídní učitele jednotlivých hráčů (tel., e-mail) 

2) Průběžná spolupráce se školou 
� bude-li to možné - získat elektronický přístup (školní elektronické systémy) k docházce a 

klasifikaci žáků (pravděpodobně nutný souhlas rodičů) 
• pravidelně 1 x za 14 dní kontaktovat TU, zda jsou elektronické údaje pravdivé 
• 1 x týdně kontrolovat dodržování včasného nástupu do školy po ranních trénincích 

(školy v K.V. max. do 60 minut po tréninku, ostatní školy upřesnit dle 
dostupnosti) 

• stejná kontrola při dřívějším odchodu ze školy na trénink či zápas 
� při neexistenci těchto systémů či neochotě poskytnout přístupové kódy řešit získání 

potřebných informací od TU (tel., e-mail). Větší časová náročnost. 
� Určitě navštívit třídní schůzky na jednotlivých školách (bude-li to časově možné) 

3) Shromažďování omluvenek (škola, trénink) 
� trénink (zranění nemoc) – spolupráce s trenérem příslušné kategorie (1 x týdně návštěva TJ 

nebo zápasu, raději TJ) 
� školní omluvenky (zranění nemoc) – při návštěvě TJ vybrat od žáků, udělat kopie, založit  
� školní omluvenky – účast na společném tréninku (předává trenér příslušné kategorie, nejlépe 

e-mail) 
� školní omluvenky – účast na individuálním tréninku (předává trenér příslušné kategorie, 

nejlépe e-mail), doporučuji povolit jen hráčům, kteří ve čtvrtletním hodnocení nejsou 
hodnoceni známkou nedostatečně, nemají neomluvené hodiny a nemají kázeňský postih. 

4) Spolupráce s rodiči 
� 1 x měsíčně na schůzce rodičů hráčů mužstva příslušné kategorie (nutná koordinace 

termínů) 
• neproblémový hráči – postačující 
• hráči s kázeňskými a klasifikačními problémy, hráči s problémy s docházkou 

(spolupráci s rodiči zintensivnit do odstranění problému) 
5) Ubytování a strava přespolních hráčů 

� 1 x měsíčně kontrola, v případě nespokojenosti hráčů s ubytováním či stravou problém řešit 
operativně 

� v případě volna dohlédnout, že přespolní hráči odjedou domů 
6) Účastnit se trenérské rady popřípadě nahradit účast na trenérské radě schůzkou s vedoucím trenérem 

mládeže 
 
Časová náročnost: 
návrh: ve třech mužstvech Akademie se budu starat cca o 55-60 hráčů  

odhadnutý průměrně strávený čas nad jedním hráčem týdně  - 20 minut (je to čistě můj 
odhad na základě mých zkušeností z mé profese, nepředpokládám, že budou všichni hráči 
bez problémů nebo naopak všichni budou mít problémy) 
 

Máme představu, že komunikace se školami bude probíhat, pokud to jen bude trochu možné, elektronicky, s 
rodiči hlavně osobně či elektronicky a s trenéry osobně a elektronicky. 

 
V dubnu 2011 zpracoval:  
 
Mgr. Vladimír Šik 
vzdělávací poradce pro hráče SCM 
HC Energie Karlovy Vary 


