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Výběrové řízení na pracovní pozici: šéftrenér juniorské reprezentace OB 
Vedení sekce OB a výkonný výbor ČSOS vypisují výběrové řízení na šéftrenéra juniorské reprezentace na 

období 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021 (dvouleté období) s perspektivou další spolupráce s těmito podmínkami: 

Náplň práce šéftrenéra juniorské reprezentace: 

 zpracovává plán přípravy družstva, včetně finančního rozpočtu; odpovídá za jeho dodržování a za hospo-

dárné vynakládání finančních prostředků určených na činnost juniorské reprezentace; 

 sestavuje a řídí svůj realizační tým a odpovídá za jeho práci při zajišťování a konání akcí reprezentace; 

 navrhuje smlouvy s reprezentanty (práva, povinnosti) a dbá na jejich dodržování; 

 komunikuje a úzce spolupracuje s ústředním trenérem mládeže a vedením jednotlivých TSM, v nichž jsou 

zařazeni členové jmenovaní do RDJ; 

 po projednání v komisi reprezentace sekce OB nominuje závodníky do reprezentačního družstva;  

 navrhuje nominační kritéria na významné závody (MS juniorů, Evropský juniorský pohár, atd.) a po pro-

jednání v komisi reprezentace na ně nominuje jednotlivé závodníky; 

 zajišťuje účast na významných závodech (MS juniorů, Evropský juniorský pohár, atd.); 

 odpovídá za přípravu družstva juniorů a juniorek v průběhu celého svého funkčního období podle Kon-

cepce činnosti české reprezentace v OB s důrazem na „Dílčí cíle“, „Priority juniorské reprezentace“ a 

„Nástroje reprezentace“, viz http://repreob.hyperlink.cz/repre/doc/pdf/koncepceRD.pdf;  

 společně se sekretariátem OB zajišťuje potřebné výstupní informace pro potřeby ČOV a ČUS, státních 

orgánů a sponzorů; 

 podle potřeby spolupracuje s trenérem reprezentace OB; 

 spolupracuje s  metodikem svazu; 

 zodpovídá za informování o činnosti RDJ na oficiální webové stránce RDJ; 

 aktivně se podílí na školeních a seminářích organizovaných sekcí OB ČSOS. 

Bližší popis systému práce je na http://www.orientacnibeh.cz/ob/komise_repre.php. 

Ekonomické podmínky juniorského družstva na rok 2020 a 2021 lze předpokládat obdobné jako v letech 

předcházejících. Bližší informace ekonomického charakteru sdělí zájemcům sekretariát ČSOS. 

Požadavky na šéftrenéra juniorské reprezentace OB 

 trenér/ka I. nebo II. třídy v OB; 

 trenérské nebo osobní závodní zkušenosti z vrcholového OB, případně na reprezentační úrovni jakéhokoli 

družstva; 

 zkušenosti s prací se závodníky juniorské resp. dorostenecké kategorie v posledních letech (např. v klubu 

či SCM nebo TSM); 

 aktivní znalost anglického jazyka; 

 organizační a pedagogické schopnosti; 

 přehled ve světovém juniorském OB; 

 řidičský průkaz minimálně skupiny B; 

 dostatek osobních časových možností na zajištění akcí juniorské reprezentace a veškerý chod družstva. 

Pracovní a mzdové podmínky: 

 pracovně právní vztah na 0.5 úvazku (20 hodin týdně) na dobu určitou; 

 pracovní funkce je slučitelná s dalšími pracovními pozicemi v ČSOS; 

 15 – 20 tis. Kč/měsíčně (týká se polovičního úvazku) podle vzdělání a zkušeností. 

Zaslání přihlášky do výběrového řízení:  

Do 15. 8. 2019 na adresu Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov nebo e-

mailem na csos@orientacnisporty.cz 

K přihlášce je nutné přiložit: 

 stručný klasický a hlavně „orientační“ životopis (dosavadní práce v OB); 

 prohlášení o splnění podmínek výběrového řízení (znalost jazyka, apod.); 

 prohlášení o získání kvalifikace T1, resp. T2; 

 samostatnou přílohou musí být návrh Plánu přípravy juniorské reprezentace na období 10/2019 – 9/2021 

včetně návrhu sestavení realizačního týmu. 
 



Výběrová komise bude pracovat ve složení Daniel Wolf, Zdeněk Zuzánek, Jan Šedivý. Výběrová komise 

provede s přihlášenými kandidáty na uvedenou pozici pohovor do 1. 9. 2019. Vyhodnocení výběrového řízení 

projedná vedení sekce OB do 7. 9. 2019. Jmenování projedná výkonný výbor ČSOS a vybraný kandidát bude 

informován do 15. 9. 2019. 

 

Výběrové řízení na pracovní pozici: metodik sekce OB 
Vedení sekce OB a výkonný výbor ČSOS vypisují výběrové řízení na metodika sekce OB na období 

1. 10. 2019 – 30. 9. 2021 (dvouleté období) s perspektivou další spolupráce s těmito podmínkami: 

Náplň práce metodika sekce OB: 

 připravuje roční plán metodické činnosti, zajišťuje organizačně jeho realizaci;  

 zajišťuje vydání minimálně 1 metodického dopisu pro trenéry; 

 zpracovává systém školení trenérů sekce OB; 

 ve spolupráci s FTVS UK připravuje školení T1 (podle potřeby); 

 organizačně a obsahově zajišťuje školení T2; 

 koordinuje kalendář školení T3 v oblastech; 

 vede databázi trenérů sekce OB; 

 organizačně a obsahově zabezpečuje metodické semináře trenérů a rozhodčích (2 x ročně); 

 obsahově naplňuje svazový web určený pro metodiku pro trenéry a rozhodčí; 

 spolupracuje s šéftrenérem reprezentace OB, s šéftrenérem juniorské reprezentace OB a s ústředním tre-

nérem mládeže. 

Požadavky metodika sekce OB 

 trenér/ka I. nebo II. třídy v OB; 

 organizační a pedagogické schopnosti; 

 vztah k metodické činnosti; 

 trenérské zkušenosti z vrcholového či výkonnostního OB (např. v klubu či SCM nebo TSM); 

 aktivní znalost anglického jazyka; 

 řidičský průkaz minimálně skupiny B; 

 přehled ve světovém dění OB. 

Pracovní a mzdové podmínky: 

 pracovně právní vztah na dobu určitou na 0.5 úvazku (20 hodin týdně); 

 pracovní funkce je slučitelná s dalšími pracovními pozicemi v ČSOS; 

 15 – 20 tis. Kč/měsíčně (týká se polovičního úvazku) podle vzdělání a zkušeností. 

Zaslání přihlášky do výběrového řízení:  

Do 15. 8. 2019 na adresu Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov nebo e-

mailem na csos@orientacnisporty.cz 

K přihlášce je nutné přiložit: 

 stručný klasický a hlavně „orientační“ životopis (dosavadní práce v OB); 

 prohlášení o splnění podmínek výběrového řízení (znalost jazyka, apod.); 

 prohlášení o získání kvalifikace T1, resp. T2; 

 samostatnou přílohou musí být návrh Plánu metodické činnosti v sekci OB. 
 

Výběrová komise bude pracovat ve složení Daniel Wolf, Zdeněk Zuzánek, Jan Šedivý. Výběrová komise 

provede s přihlášenými kandidáty na uvedenou pozici pohovor do 1. 9. 2019. Vyhodnocení výběrového řízení 

projedná vedení sekce OB do 7. 9. 2019. Jmenování projedná výkonný výbor ČSOS a vybraný kandidát bude 

informován do 15. 9. 2019. 

 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 18. 7. 2019 


