Praha 20. 11. 2017

Župní odbor všestrannosti
Věc: Výkaz odboru všestrannosti TJ pro rok 2018
Vážené sestry, vážení bratři!
V příloze Vám předkládáme formulář „Výkaz odboru všestrannosti T. J. pro rok 2018“. Tento dopis
spolu s výkazem OV T. J. zašlete, prosím, el.poštou na všechny T. J. v župě k jeho elektronickému vyplnění.
Řádně vyplněný formulář odb. všestrannosti vrátí T. J. opět elektreonickou poštou zpět na župu a to do termínu,
který si župa určí.
Pozor!!!
Člen T. J. patří hlavou pouze do jednoho odboru a to do odb. všestrannosti nebo odb. sportu /podle toho, kde
platí členské příspěvky/. Není možná příslušnost v obou odborech, protože:
součet členů OV a členů OS = celkový počet členů v T. J.
Člen odb.všestrannosti si může platit oddílové příspěvky a být členem v některém z oddílů odboru sportu, hlavou
však stále zůstává ve všestrannosti. To samé platí i naopak.
Tento výkaz se týká pouze členů odb.všestrannosti .
Župa každý došlý výkaz zkontroluje /správný počet členské základny OV v jednotě a vyplnění všech
požadovaných údajů – žlutě podbarveno/ a v případě nesrovnalostí, odešle zpět k opravení na T. J. nebo opraví
či přepíše výkaz do elektronické podoby župa sama. Skenované tabulky nelze zpracovávat.
Tabulku žádným způsobem neupravujte /nenarušte/, pouze vyplňte požadované údaje /žlutá pole/ !
Sumární výkaz již župa nemusí zpracovávat a po obdržení všech elektronicky zaslaných a správně a
dostatečně vyplněných výkazů ze svých T. J. zašle všechny výkazy, spolu se seznamem T. J., které zasílá, na
odbor všestrannosti ČOS . Průvodní dopis se seznamem jednot a všechny výkazy z T.J. připojte do mailu
každý jednotlivě pod názvem souboru:
číslo župy mezera název T. J vzor: 01 Vlašim nebo 32 Brno-Holásky

Termín zaslání na OV ČOS: do 28. 2. 2018 na adresu: jzahradnikova@sokol.eu
Při vyplňování výkazu je nutno dodržet několik zásadních požadavků, které uvádíme. V tabulce
„Celkový počet cvičenců odboru všestrannosti v …“ uvádějte počty každé věkové kategorie samostatně.
Zásadní požadavky:
1) Výkaz vyplňte ve všech bodech od shora dolů. Ve výkazu nesmí chybět jméno zpracovatele, starosty,
náčelníka a náčelnice T. J., případně župy.
2) Tabulku „Celkový počet členů odboru všestrannosti v T. J.“ musí vyplnit T. J. přesně podle údajů
své matriky – čísla musí souhlasit s evidencí!
3) Tabulka „Cvičenci odboru všestrannosti se zapojují do aktivit a soutěží “ - je informativní a slouží
ke zjištění počtu vykonávaných aktivit ve cvičebních hodinách oddílů všestrannosti podle věkových
kategorií a dále ke zjištění účasti v soutěžích OV ČOS v jednotlivých kategoriích na úrovni T. J., župy
a ČOS. Proto se počty cvičenců v tabulce nesčítají!
Příklady:
1. V T. J. cvičí v oddílu všestrannosti 20 starších žákyň. Počet uveďte do tabulky celk. počtu cvičenců (sloupec
žactvo, žákyně), evidence podle matriky. Z toho 12 žákyň se připravuje na TeamGym Junior, 15 žákyň se
připravuje na soutěž ve všestrannosti a další 3 cvičí jen sportovní gymnastiku, 10 žákyň pravidelně chodí se
svým cvičitelem na vycházky do přírody- turistika. V tabulce aktivit OV bude ve sloupci starší žákyně uvedeno
18 žákyň v řádku „sportovní gymnastika a šplh kód 4533“, 15 žákyň v řádku „atletika kód 4501“ a 15 žákyň
v řádku „ plavání kód 4528“, 12 žákyň v řádku „TeamGym Junior kód 45134“ a 10 žákyň v řádku „turistika a PP
kód 4538“.

2. V T. J. cvičí 15 mužů v oddílu všestrannosti. Počet uveďte do tabulky celkového počtu cvičenců. Všech 15
cvičí na nářadí a rekreačně hraje fotbal. V tabulce zapojení do aktivit OV bude uvedeno 15 mužů v řádku
„sportovní gymnastika a šplh kód 4533“ a 15 mužů bude uvedeno v řádku „formy fotbalu kód 4507“.
3. Člen sportovního oddílu stolního tenisu (registrovaný v odboru sportu) se zapojil do turistiky oddílu
všestrannosti. Tento člen T. J. v tabulce počtu cvičenců odboru všestrannosti nebude uveden /evidence podle
matriky ve sportovním oddílu OS/, ale v tabulce zapojení do aktivit odboru všestrannosti bude uveden do řádku
„turistika a PP kód 4538“.
Údaje nesčítáme!!! Jeden cvičenec se může věnovat více činnostem!!!
Údaje z tabulky „Cvičenci odboru všestrannosti se zapojují …“ jsou důležité pro práci metodiků OV ČOS a
vedoucích ÚCS k přípravě programů OV, školení a dalšího vzdělávání cvičitelů.
4) V případě, že někdo provozuje sportovní nebo pohybovou aktivitu v rámci
všestrannosti, kterou neumíte zařadit /viz pozn. na výkazu/, uveďte ji
do posledního řádku: ostatní sporty / aktivity / 45201
5) Cvičence, kteří navštěvují běžné hodiny cvičení – všestrannost: rozcvičení, nářadí, hry – uveďte do
kondičního cvičení 45133.
6) Cvičení Věrné gardy rozepište do jednotlivých aktivit podle obsahu cvičebních jednotek /jóga,
turistika, zdravotní tělesná výchova, kondiční gymnastika, apod.) nebo zapište do ostatních sportů /
aktivit /
7) Přispívající členy uveďte do řádku ostatní sporty / aktivity / 45201.
8) Účast v soutěžích 45202 – 204; podle příslušného kódu uveďte kolik členů z T. J. se účastní některé
z uvedených soutěží, kolik postoupí do župních kol a kolik na úroveň ČOS.
9) V řádku „taneční formy kód 45135“ uvádějte např. balet, výrazový tanec,
lidový tanec, country, apod., neuvádějte zde soubory, které jsou
registrovány ve vzdělavatelském sboru / např. folklórní soubory/.
Prosíme, výkazy vyplňte svědomitě a pečlivě. Uvedené podklady slouží nejen k přípravě programu odboru
všestrannosti ČOS (soutěže, srazy cvičitelských sborů, semináře, apod.), celkové statistice, ale i k výpočtu dotací
a příspěvků na činnost.

S pozdravem NAZDAR

Petr Svoboda, v. r.
náčelník ČOS

Lenka Kocmichová v. r.
náčelnice ČOS

