Podmínky studia trenérů A licence
Trenérská licence A – pro trenéry pracující v oblasti vrcholového sportu a státní reprezentace.
Školení provádí ČAST ve spolupráci s FTVS UK Praha případně další institucí s příslušnou
akreditací.
Dokončené středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
Držitel platné B licence s minimálně dvouletou praxí.
Účast na školení v délce trvání 2 let: výuku obecné části zajišťují FTVS nebo další
instituce s příslušnou akreditací formou dálkového studia v rozsahu 140 hodin ročně a
úspěšné studium jednotlivých předmětů je zakončeno zápočtem příp. zkouškou. Výuku
specializace zajišťuje ČAST v rozsahu 110 hodin ročně a studium je zakončeno
úspěšně složeným zápočtem v každém semestru, složením zkoušky na závěr každého
ročníku, v prvním ročníku vypracováním ročníkové práce. Na závěr studia
vypracováním a obhájením diplomové práce a složením závěrečné zkoušky před
komisí určenou FTVS UK, případně dalším akreditačním subjektem za účasti zástupce
TMK ČAST.
Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 1200,-Kč.
Po ukončení studia uhradí ČAST trenérům A licence 50% ze studijního poplatku FTVS
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS) připravuje v
akademickém roce 2018 / 2019 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních
svazů a spolků.
Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného
studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích, jehož platnost lze uplatnit
i v zahraničí. Tento dokument vytváří podklad pro vydání průkazu nejvyššího trenérského
vzdělání a současně splňuje základní podmínku pro vydání živnostenského listu.
FTVS stanovuie pro přiietí tyto podmínky:
ukončené středoškolské vzdělání —m a t u r i t a ( ověřenou kopii vysvědčení )
druhá nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví (licence B, II. tř.)
včetně „ Osvědčení ” trenérské licence ( B, II. tř.).
O formě a způsobu výběrového řízení rozhoduje sportovní svaz či spolek podle svých
vlastních kritérií, zvyklostí a možností, a je garantem výběrového řízení.
Ekonomické podmínky:
Školné zůstává ve výši 1 1 000,- Kč za každý akademický rok. Je v přímé pravomoci
příslušného sportovního svazu či spolku, zda přispěje posluchači na studium a jaká kritéria
si pro příspěvek určí (po úspěšném absolvování studia apod.). Posluchač studuje na své
náklady. Vedle základního poplatku, který student hradí vždy před zahájením l. a 2.
ročníku školy, hradí si student cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu a veškeré
náklady na kurz specializace.
Z ekonomického hlediska s ohledem na náklady za specializaci je nutno, aby minimální
počet posluchačů z jednoho sportovního odvětví byl alespoň 8 osob.

V případě menšího počtu posluchačů je nutné, aby celá problematika úhrady
specializace a kurzu byla dohodnuta před otevřením specializace na FTVS.

