Cíle kvality pro rok 2017
Katedra tělesné výchovy a sportu VŠB-TUO
Hlavním cílem a hlavním úkolem Katedry tělesné výchovy a sportu je zajišťovat výuku povinné a
volitelné tělesné výchovy (TV) na všech fakultách VŠB-TUO, podílet se ve spolupráci s Ekonomickou
fakultou na výuce odborných předmětů dle studijního plánu specializace katedry Managementu
Sportovní management (SPMG), zapojením odborných asistentů KTVS do trenérské činnosti podporovat
sportovní činnost studentů organizovaných ve Vysokoškolském sportovním klubu VŠB-TUO (VSK
VŠB-TUO).
Aktualizovat webovské stránky KTVS a Vysokoškolského sportovního klubu – viz http://ktvs.vsb.cz/
případně http://vsk.vsb.cz/
Další cíle kvality pro rok 2017:
Oblast studijně-pedagogická:
 Výuka povinné a volitelné tělesné výchovy zajištěna na všech sedmi fakultách VŠB-TU Ostrava
– viz studijní plány - Edison.
 Zajistit nabídku povinné a volitelné nejméně TV pro 15 sportovních odvětví – viz Edison.
 Výuka TV zajištěna odbornými asistenty KTVS v objektech a tělovýchovných zařízeních školy
– viz výběrová řízení pro KTVS.
 Pro výuku TV, kterou není KTVS schopni zajistit odborně (horolezení a bojová umění) zajistit
externisty (viz dohody o provedení práce).
 Nabízet pohybové aktivity studentům v každém zkouškovém období zdarma v dopoledních
hodinách – viz rozpis cvičení.
 Spolupracovat nadále s katedrou Managementu Ekonomické fakulty ve specializaci Sportovní
management“ připravit studijní plány specializace (viz Edison).
 Prezentovat specializaci Sportovní management na Dni otevřených dveří EkF ( prezentace
28. 1. 2017)
 Prezentovat nabídku 1.ročníkům Ek.F – březen 2017
 Nabízet nejméně 3 zimní a 2 letní pobytové kurzy pro studenty (případně zaměstnance nebo
absolventy VŠB-TUO) – viz webové stránky KTVS a Edison.
 Klást důraz na výuku TV zdravotně oslabených studentů včetně přednášek pro úplně
osvobozené od TV – cíl – zapojení handicapovaných do vysokoškolského života, pomoci
zvláště studentům 1. ročníků s adaptací (výuka v pondělí od 16.00 – viz Edison).
Oblast vědecká:
 Podporovat přípravu odborných asistentů KTVS ke studiu v doktorských studijních programech –
motivace finanční a organizační v zajištění výuky podle studijních potřeb.
 Odborné publikace v odborných časopisech nebo sbornících z konferencí – alespoň jedna ročně
za katedru.
Oblast personální:
 Podporovat vzdělávání odborných asistentů Katedry tělesné výchovy a sportu, v oblastech jejich
výuky sportů – průběžné doškolování, semináře v ČR.
 Informovat o sportovním dění na univerzitě - alespoň čtyřikrát ročně (Akademik, Sokolská 33,
regionální tisk).
 Využít udělené akreditace pro školení Instruktor aerobiku, Instruktor lyžování a Instruktor
snowboardingu a zorganizovat alespoň jedno školení ročně pro širokou veřejnost (nabídka viz
webovské stránky KTVS).

Oblast sportovního a kulturního vyžití studentů:
 Dbát o zajištění výuky TV kvalitním sportovním materiálem – zodpovídaji pověření správci z
jednotlivých sportovišť KTVS.
 Dbát o bezpečnost prostor KTVS (tělocvičny, hřiště, kurty) - zamezit vandalizmu, pokud
možno zamezit krádežím a úrazům – školení studentů vždy na začátku semestru.
 Průběžně dbát na čistotu sportovišť – nedostatky řešit s uklízečkami
 Dbát o zajištění bezpečnosti výuky – viz záznamy o školení BOZP a analýza rizik za KTVS .
 Podporovat činnost vysokoškolského sportovního klubu, organizovat činnost jeho oddílů
převážně z řad odborných asistentů KTVS jako trenérů, dbát, aby členskou základnu tvořili
převážně studenti VŠB-TUO – viz valná hromada.
 Připravit Sportovní den VŠB-TUO dle harmonogramu akademického roku 2016/2017 –
duben 2017.
 Připravit sportovní turnaje, cvičení a soutěže v rámci výuky TV na závěr zimního semestru
pro studenty a zaměstnance – viz rozpis turnajů.
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