Předsednictvo MSKSOS vypisuje výběrové řízení na předsedy komisí.
Jedná se o následující komise:
1) Komise talentované mládeže a reprezentace
2) Komise metodiky a rozvoje
3) Mapová komise
4) Hospodářská komise
Podmínky pro činnost jednotlivých komisí jsou popsány níže.
V přihlášce vypište své jméno a příjmení, registrační číslo, bydliště.
Dále vypište Název komise, kterou máte zájem řídit a jakou máte vlastní představu o
činnosti dané komise.
Přihlášku v elektronické podobě (e-mail) zašlete na adresu : milan.bincik@gmail.com do
15.12.2015 do 24:00 hodin. Přihlášky budou posuzovány a vyhodnoceny
předsednictvem MSKSOS.

Ad1) Komise talentované mládeže a reprezentace
Komise zabezpečuje přípravu mládeže do dorosteneckého věku (SCD, SCM) a
spolupráci s oddíly a kluby v oblasti.










zpracovává koncepci práce s talentovanou mládeží MSKSOS
spolupracuje se Soutěžní komisí MSKSOS při sestavování kalendáře na rok;
spolupracuje s Nadací OB (dle jejích požadavků) při přidělování grandů pro SCM, SCD a
jejich vyhodnocování;
vyhodnocuje pro výbor MSKSOS účelnost využití finančních prostředků poskytnutých pro
SCM a SCD
zpracovává plán přípravy výběru, včetně finančního rozpočtu, odpovídá za jeho
dodržování a za hospodárné vynakládání finančních prostředků určených na
reprezentaci
řídí činnost realizačního týmu při zajišťování a konání akcí SCD a SCM
nominuje závodníky do SCD a SCM
nominuje závodníky na jednotlivé akce podle plánu přípravy a nominačních kritérií

Ad2) Komise metodiky a rozvoje
Komise zajišťuje přípravu a další vzdělávání trenérů a rozhodčích OB










navrhuje systém činnosti rozvoje orientačního běhu
zajišťuje rozvoj OB v dalších sférách - široká veřejnost, školy, další sportovní svazy AŠSK, ASPV, handicapovaní sportovci
organizuje Přebor škol v OB
metodicky a organizačně pomáhá zajišťovat Projekt OBjev OB (zahrnuje dva projekty:
projekt Výukových map a projekt Pevných kontrol
metodicky a organizačně pomáhá zajišťovat Dny orientace v přírodě
metodicky pomáhá oddílům a klubům při organizování náborových akcí OB
zabezpečuje vzdělávání trenérů (ve spolupráci s šéftrenérem SCM, SCD a TSM)
zabezpečuje vzdělávání rozhodčích (ve spolupráci se Soutěžní komisí)
získávání nových trenérů ve spolupráci s oddíly

Ad3) Mapová komise








vede v evidenci přehled blokovaných prostorů dle stanovených pravidel
vede přehled vydaných map v MSKSOS
vede přehled přidělených evidenčních čísel přidělených pro jednotlivé mapy
shromažďuje vytvořené mapy MSKSOS a dále dle potřeb předává na Mapovou radu
ČSOS
spolupracuje s mapovou radou ČSOS při tvorbě směrnic a
kontroluje dodržování mapového klíče na vydaných mapách MSKSOS
navrhuje přerozdělování financí určených pro tvorbu map
Ad4) Hospodářská komise










připravuje rozpočet MSKSOS na daný rok
předkládá přehled hospodaření MSKSOS předsednictvu a Shromáždění MSKSOS
vede evidenci dokladů a spolu s účetní Krajského svazu ČUS vedou účetnictví MSKSOS
kontroluje a eviduje příjmy z odvodů ze závodů
kontroluje a eviduje doklady pro vyúčtování grantů
provádí kontrolu dokladů (faktur) doručených na MSKSOS, jejich správnou legislativu.
eviduje a kontroluje platby z MSKSOS
na požádání předkládá předsednictvu průběžný stav hospodaření

V Opavě dne 1.12.2015
Milan Binčík – předseda MSKSOS

