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GRASSROOTS FOTBAL - CO PRO NÁS MŮŽE FOTBAL UDĚLAT..?
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JEDNOTLIVÍ GTM OFS - KRAJ VYSOČINA 
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GRASSROOTS TRENÉR MLÁDEŽE - CO MY MŮŽEME UDĚLAT PRO FOTBAL?
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vznik nové pozice GTM OFS od 1. 7. 2018

zaměření na činnost s mládeží U 5 – U 19, výběr talentů od U 8 – U 12
organizace turnajů přípravek, výběry OFS U9 – U12
organizace a metodické vedení TJ v klubech příslušného OFS, 

účast v létajících týmech trenérů a následná spolupráce s těmito kluby
ukázkové hodiny TV v ZŠ a MŠ 
navázání spolupráce s mateřskými a základními školami 
lektorství v rámci kurzů licencí C, UEFA Grassroots C a Grassroots leader
poskytování kontrolní a konzultativní činnosti pro SpSM v rámci daného OFS
pomoc při pořádání náborových akcí (Můj první gól, měsíc náborů..)



LÉTAJÍCÍ TRENÉŘI
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návštěvy profesionálních trenérů v menších klubech 

vzdělávání trenérů, rodičů a funkcionářů týmem tří trenérů

praktická ukázka, komentář a diskuse 

zaměření na mladší přípravky až dorost 

nastavení a dohodnutí další spolupráce s klubem 

objednání přes GTM KFS 



NÁVŠTĚVY KLUBŮ
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návštěvy trenérů GTM OFS v klubech ve své gesci

pomoc se správným metodickým vedením TJ a její organizace

správný rozvoj individuálních dovedností mladých, začínajících fotbalistů a  
fotbalistek

zaměření na mladší přípravky až dorost 

nastavení a dohodnutí další spolupráce s klubem 

objednání přímo po dohodě s GTM  daného OFS



ŠKOLA V POHYBU
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podpora pohybových aktivit v MŠ a ZŠ

inspirace učitelů a učitelek TV

zaměření na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin

snaha o rozvoj kreativity dětí hravou formou

rozvoj emoční vazby a lásky k pohybu a sportu

materiální vybavení metodické materiály

GTM KFS, GTM OFS

více než150 návštěv, více jak 510 zapojených učitelů a 5222 dětí 



VÝBĚROVÉ REGIONÁLNÍ TJ – „KEMPY“

8

cílem těchto tréninků je dostat ty nejtalentovanější hráče k sobě

možnost zvýšení svého fotbalového růstu a získání nových podnětů

nastavení si vlastního „zrcadla“ dovedností

servis pro hráče, vzájemné obohacení o nové zkušenosti

vítáni jsou i trenéři z okolních klubů – možnost inspirace

být nápomocni v tréninku nebo si jen přijít pro radu 

všichni jsou vítáni



GRASSROOTS TRENÉR MLÁDEŽE
HLAVNÍ CÍLE GTM OFS:

Probudit lásku ke hře a k fotbalu samotnému.
Pomoci dětem, aby byly zdravé, šťastné a motivované.
Projevit sebe sama skrze fotbal.
Podněcovat představivost, tvořivost a sebeuvědomění.
Pomoci porozumět základním principům fotbalu.
Zábava s kamarády stranou od negativních společenských

vlivů.
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DĚKUJI ZA POZORNOST

„Fotbal není pouze hra, je to způsob života!“
George Best


