
Kodex mládeže SK Hanácká Slavia Kroměříž 

Kodex základních morálních a sportovních hodnot výchovy mládeže 

 
Loajalita ke klubu:  

• Trenéři, rodiče a příbuzní dětí, jako součást klubu, vyjadřují se k veřejným 
záležitostem ve shodě s našimi cíli. Ve svých postojích by měli hájit zájmy klubu, 
jeho členů a reklamních partnerů. 

Chování a jednání trenérů: 

• Trenéři neuvádějí vědomě v omyl hráče, jejich zástupce, ani ostatní členy či příznivce 
klubu. Informace, které poskytují, by měly být úplné, nezkreslené, pravdivé a 
srozumitelné. Pokud k tomu nejsou oprávněni z titulu své funkce, jsou povinni 
tazatelům sdělit, které kompetentní osoby mají oprávnění příslušnou informaci 
poskytnou. 

• Organizovat informativní schůzky s rodiči, jejichž obsahem je kromě organizačních 
věcí i seznámení s kodexem. 

• Trenéři respektují osobnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 
příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, pohlaví, 
ekonomickou situaci. Jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva svých 
svěřenců. 

• Trenéři zodpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke klubu. 

• Trenéři dbají dobrého jména klubu, oddělují svoje osobní postoje a postoje klubu, 
jsou-li odlišné. 

Chování rodičů a zástupců hráčů v souvislosti s klubem: 

• Nesouhlasné názory neomlouvají nevhodné chování rodičů a příbuzných hráčů. 

• Rodiče a příbuzní hráčů respektují role trenérů, podporují jejich autoritu. V případě 
nejasností či nesouhlasu s trenérem mají právo požádat trenéra, šéftrenéra či jiného 
pracovníka klubu o vysvětlení. 

• Role rodičů a příbuzných spočívá v podpoře hráčů, nikoliv v jejich odborném vedení. 

• Rodiče a příbuzní plní roli slušných fanoušků, ale v žádném případě veřejně 
neprezentují názory na výkony vlastních hráčů a protihráčů. 

Chování hráčů 

• Pozitivním chováním a jednáním reprezentovat sama sebe a klub na hřišti, ve škole i 
na veřejnosti. 

• Plně respektovat svého trenéra a ostatní zodpovědné pracovníky klubu. 

• Respektovat své spoluhráče a podílet se na vytváření přátelské atmosféry v rámci 
svého týmu i klubu. 

• Přiměřeně svému věku vnímat trénink či utkání jako prostředek ke zlepšení 
individuálního nebo týmového výkonu. 

• Nerozumí-li něčemu nebo s něčím nesouhlasí, mají právo konzultace se svým 
trenérem, šéftrenérem, popřípadě jiným zodpovědným pracovníkem klubu. 
Předpokladem je však slušná forma dotazu a doba nenarušující tréninkový proces či 
utkání. 

• Znát a dodržovat zásady sportovní životosprávy: "Pít alkohol, užívat drogy a kouřit, 
není, zejména pro sportovce, normální." 

 
 Tento kodex je závazný pro všechny trenéry, hráče, rodiče a zástupce hráčů. 


