Reálný fotbal (Mládež/Grassroots)
VV FAČR 4. 2. 2019, Komise mládeže FAČR 29. 1. 2019
Nový ředitel STO - nastavení STO, revize projektů, nastavení rozpočtu STO na rok 2019
Vzdělávání trenérů – probíhá revize nastavení: lektoři FAČR, vzdělávání UEFA B a C licencí
KFS/ OFS.
Bude předložena změna názvů trenérských kurzů nejnižších licencí pro zpřehlednění:
• Leader certifikát (původně Grassroots leader certifikát)
• C licence FAČR (původně Trenér fotbalu C)
• UEFA Grassroots C licence (beze změny)
• UEFA B licence (beze změny)
Interní vzdělávání STO: STO, Akademie – klubové + regionální, GTM KFS a GTM OFS
- Seminář STO, Špindlerův Mlýn 7. – 9. 1. 2019
Pravidla SCM a SpSM – proběhla revize a aktualizace po Licenčním řízení 2018/2020
(spolupráce s RKK FAČR, FO, TMÚ a zástupci STO), vytvořeno aktuální vydání 2019 a
předáváno ke schválení VV FAČR.
Coach Manager – probíhá revize a nastavení dalšího vývoje pro využití ze strany SCM a
SpSM, GTM KFS a GTM OFS, TMÚ.
GTM (Grassroots trenér mládeže) KFS a OFS
- pravidelné porady GTM KFS, GTM OFS společně s RFA, lektory FAČR a zástupci STO
- prezentace dosavadní spolupráce ve 14. krajích 7. 1. 2019 v rámci semináře STO
- v průběhu jara další setkání s GTM, vyhodnocování činnosti GTM OFS
- ve vývoji výkaz práce a jízd v rámci aplikace Coachmanager
Můj 1. gól
- příprava akcí Měsíc náborů květen + září 2019, v plánu je 160 akcí s podporou FAČR (80+80)
- Škola v pohybu, v roce 2018 proběhlo 340 návštěv ZŠ a MŠ ze strany GTM KFS a OFS,
materiálně podpořeno 120 škol. Pokračování návštěv v roce 2019.
- Fotbalové balíčky, Vánoce 2018 - zrušeny, opětovné spuštění od dubna 2019 s distribucí
v průběhu roku a na Vánoce 2019
- nové pilíře projektu, spuštěn pilíř Strava fotbalistů
Licenční systém neprofesionálních klubů
- spuštěno od 1. 8. 2018 – průběžná kontrola, náplň práce GTM OFS, řešen další vývoj s IT
oddělením
Ženský fotbal
- nové nastavení v rámci FAČR, revize projektů, příprava rozpočtu na rok 2019
Sociální projekty
- nominace fotbalových aktivit v rámci Českého klubu Fair-play (ČOV)

Školní fotbal
a) Soutěže - nabídka na všech stupních, fotbal a futsal
b) Pozice Koordinátora školního fotbalu na FAČR – v řešení
c) Tělesná výchova – tlak na MŠMT, projekt FAČR Škola v pohybu
d) McDonald´s Cup a Pohár J. Masopusta - smlouva na sezónu 2018/2019 (+ AŠSK a
FAČR), strategická snaha o užší zapojení FAČR (GTM OFS)
17. Galavečer Grassroots fotbalu – neděle 6. 1. 2019, probíhá vyhodnocení

