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HODNOCENÍ SEZÓNY 2018/19
1) Realizační tým a hráčský kádr
a) Realizační tým:
Hlavní trenér
Vedoucí týmu
Pokladník
Trenéři

Martin KAPUSTA
UEFA B
Michaela BALLOVÁ
Kateřina ZÁPOTOCKÁ
Martin KUBÁT
Pavel KRPATA
Jiří BALLA
Jan MAZAN
Marek ROLL

Asistenti

b) Hráčský kádr:
Ročník 2011
Ročník 2012
Ročník 2013
CELKEM

1
20
10
31

I přes nezájem klubu otevřít další ročník jsme se po delších rozvahách rozhodli neodmítat děti ročníku
2013 a dodržet kontinuitu ročníků. Toto výrazné navýšení hráčského kádru a personální situace
v trenérském týmu mělo za následek nižší úroveň tréninkového procesu. V dlouhodobém horizontu by
tato situace byla neúnosná. V tomto ohledu se nám podařilo oslovit řady rodičů o výpomoc, což se nám
naštěstí podařilo a realizační tým jsme rozšířili o další pomocníky (Jiří BALLA, Jan MAZAN a Marek
ROLL).
Realizační tým (RT) byl i z důvodů výrazného navýšení hráčského kádru rozšířen vedle asistentů trenérů
i o vedoucí týmu (Michaela BALLOVÁ).

2) Tréninkový proces
Tréninkový proces (TP) byl v prvních týdnech ovlivněn personálním nedostatkem v trenérském týmu,
což se nám následně podařilo stabilizovat a úroveň TP zvýšit a přiblížit k požadované úrovni.
Tréninkový cyklus jsme pro soutěžní rok (SR) 2018/19 stanovily 3x týdně. Druhá tréninková jednotka
(TJ) byla zaměřena na herní vyzrálost a prostorovou orientaci ve hře s cílem přechodu na systém 4+1.
Zbývající dvě TJ byly zaměřeny na „specifický“ fotbalový a všeobecný trénink s cílem prohlubování
osvojených fotbalových i pohybových dovedností a herních činností jednotlivce (HČJ). Bohužel ke konci
venkovní sezóny jsme se potýkali s nedostatkem tréninkových ploch a z tohoto důvodu jsme museli
výrazně improvizovat.

3) Docházka
Průměrná tréninková účast v hodnoceném období byla 20 dětí na tréninku, což činí 71,8%. I když počet
neomluvených tréninků je pouze 48, jedná se stále o poměrně vysoké číslo.
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4) Herní projev a zatížení
Pro SR 2018/19 jsme přihlásili dva týmy do MiniCupu, což je dlouhodobá soutěž pro kategorii U-7.
Cílem účasti v MiniCupu je osvojování herních zkušeností, prohlubování osvojených dovedností a
prostorová orientace ve hře. Dalším cílem účasti (nejen na MiniCupu) je porovnání osvojených
dovedností se srovnatelnými týmy. S vystoupením na MiniCupu jsme i přes drobné nedostatky
spokojeni. Tato soutěž nám ukázala skryté rezervy v herním výkonu, na kterých můžeme nadále
pracovat.
Během podzimní části jsme absolvovali mimo MiniCup i turnaj v Roudnici (systém 3+0), přátelské
utkání s FA Bohemians U-6 (2+0) a přátelské utkání pro nové příchozí děti s týmem Sokola Hostouň.

5) Materiální zabezpečení
V prvních dnech SR jsme doplnili materiální vybavení o míče vel.3, jejichž počet jsme s ohledem na
velký počet dětí museli následně navýšit. Zároveň jsme využili nabídky klubu pro týmy mládeže, v jejímž
rámci jsme doplnili koordinační pomůcky a další tréninkové vybavení.
V měsíci listopadu jsme doplnili hráčské oblečení (dresy+teplákové soupravy) pro nově příchozí hráče.
V tomto ohledu činí spoluúčast rodičů cca 80-90 %.
Z nezbytných tréninkových pomůcek a materiálního vybavení nám v současnosti zbývá doplnit
minimum.

6) Plán na SR 2018/19
a) Hráčský kádr
- Průběžné rozšiřování kádru o další hráče ročníků 2012 a 2013
b) Tréninkový proces
- udržení stávajícího počtu TJ
- rozvoj osvojených herních a pohybových dovedností dětí v souladu s metodikou a
koncepcí
- rozvoj HČJ, zejména pak převzetí a vedení míče a chování v situacích 1:1
c) Herní projev a zatížení
- přechod na systém 4+1
- zvládnutí prostorové orientace ve hře
- po zbytek SR zabezpečit srovnatelné herní zatížení pro všechny hráče
- během „halové“ části sezóny absolvovat turnaje a přátelská utkání různé náročnosti
s cílem kladení přiměřených nároků na všechny hráče/ky týmu dle jejich momentální
výkonnosti
d) Materiální zabezpečení
- doplnění tréninkových pomůcek (slalomové tyče a další)
- vytváření finanční rezervy pro nepředvídané investice
e) Sociálně – interakční
- prohlubovat vztah HRÁČ – RODIČ – REALIZAČNÍ TÝM
- přibližovat rodičům a fanouškům principy a cíle naší práce
f) Vzdělávání trenérů
- rozšiřovat kvalifikační předpoklady trenérů (do konce SR bychom chtěli dosáhnout
minimálně u 50% trenérů C-licence, popřípadě Coerver kurzu)
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7) Závěr a poděkování
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům a realizačnímu týmu za přístup k našemu snažení
a podporu. Především pak ale dobrovolníkům (Jiří BALLA, Jan MAZAN a Marek ROLL), kteří se
rozhodli rozšířit náš RT a tím zkvalitnit úroveň TP.

Hlavní trenér
SK Slaný U-7
Martin KAPUSTA

