ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888
160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40
www.ping-pong.cz , e-mail: ctta@cuscz.cz

SMĚRNICE ČAST č. 2/2018
Podmínky pro udělování a prodlužování
trenérských licencí
1. Úvodní ustanovení
Česká asociace stolního tenisu (dále jen ČAST) vydává následující pravidla pro udělování a
prodlužování trenérských licencí, školení trenérů a o kvalifikačních požadavcích na trenéry.

2. Školení trenérů a udělování trenérských licencí v ČAST
1. Trenérská licence je dokument, který prokazuje odbornou způsobilost držitele vykonávat trenérskou
práci ve stolním tenise v ČR. Finanční náklady spojené se školením a udělením trenérské licence si
hradí každý účastník sám. Pořadatel může dále stanovit poplatek na úhradu technického a
organizačního zabezpečení školení.
2. Trenérská licence se uděluje v následujících stupních a těmito orgány:
•

trenérská licence D – uděluje RSST,

•

trenérská licence C – uděluje KSST ,

•

trenérská licence B – uděluje ČAST,

•

trenérská licence A – uděluje ČAST,

•

zasloužilý trenér ČAST – uděluje ČAST.

3. Podmínky pro udělení trenérských licencí jednotlivých stupňů a cílové skupiny
3.1. Trenérská licence D – pro trenéry pracující v oblasti masového stolního tenisu. Školení provádí
a pořadatelem je regionální svaz stolního tenisu (RSST) nebo krajský svaz stolního tenisu
(KSST) – pořadatel je povinen oznámit datum a místo školení na sekretariát ČAST a předsedu
TMK nadřízeného svazového orgánu alespoň 1 měsíc před datem konání školení. Jeho četnost
vychází z potřeb regionu nebo kraje.
3.1.1.

Minimální věk účastníků je 16 let.

3.1.2.
Účast na školení trenérů v rozsahu 12 hod., a s obsahem podle jednotného metodického
pokynu.
3.1.3.

Účast na závěrečném pohovoru.

3.1.4.

Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu ve výši 300,-Kč.

3.2. Trenérská licence C – pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního stolního tenisu. Školení
provádí KSST (nebo po dohodě s ČAST) – KSST je povinen oznámit datum a místo školení na
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sekretariát ČAST a předsedovi TMK ČAST alespoň 1 měsíc před datem konání školení. Četnost
školení se řídí potřebami KSST nebo ČAST.
3.2.1.

Minimální věk účastníků je 18 let.

3.2.2.
Účast na školení trenérů v rozsahu 32 hodin a s obsahem podle jednotného metodického
pokynu.
3.2.3.

Úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky.

3.2.4.

Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 600,-Kč.

3.3. Trenérská licence B – pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního a vrcholového stolního
tenisu. Školení provádí ČAST ve spolupráci s FTVS Praha, FSpS MU Brno nebo ČUS, příp.
další institucí s příslušnou akreditací k provádění školení.
3.3.1.

Minimální věk účastníků je 18 let.

3.3.2.

Dokončené středoškolské vzdělání ukončené maturitou.

3.3.3.

Držitel platné C licence s minimálně roční praxí.

3.3.4.
Reprezentanti ČR, účastníci ME nebo MS dospělých a ME U 21, se mohou na školení
přihlásit bez předchozího udělení licence C.
3.3.5 Účast na školení obecné části v rozsahu 50 hodin zakončenou písemným testem a účast na
školení speciální části v rozsahu 100 hodin. Specializace probíhá v několika cyklech. Na závěr prvního
cyklu obdrží trenéři témata závěrečných prací, které odevzdají při zahájení závěrečného cyklu školení.
Na závěr závěrečného cyklu školení složí posluchači závěrečnou zkoušku, která se skládá z 3 částí: ústní
zkoušky, praktické zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Pokud trenér závěrečnou práci v řádném
termínu neodevzdá, nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce a musí požádat o náhradní termín po
splnění všech podmínek. Uskutečnění závěrečné zkoušky v náhradním termínu je zpoplatněno částkou
1000,- Kč.
3.3.6. Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 900,-Kč.
3.3.7 Účastníci školení musí splnit všechny podmínky pro udělení licence do 2 let od doby
zahájení studia.
3.4. 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.
3.4.1.

Dokončené středoškolské vzdělání ukončené maturitou.

3.4.2.

Držitel platné B licence s minimálně dvouletou praxí.

3.4.3.
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.
3.4.4. Absolvovat FTVS nebo další instituci s příslušnou akreditací, nebo PF s diplomovou prací
ze stolního tenisu a dále výuku specializace A licence.
3.4.4.

Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 1200,-Kč.

3.4.5.

Po ukončení studia uhradí ČAST trenérům A licence 50% ze studijního poplatku.
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3.5. Zasloužilý trenér licence A, B, C – čestný titul udělovaný za dlouhodobou úspěšnou trenérskou
činnost na různých úrovních. Uděluje ČAST na návrh TMK ČAST, nebo TMK KSST a RSST
3.5.1.

Věková hranice pro udělení čestného titulu je minimálně 70 let.

3.5.2.
Tito trenéři nemohou dále figurovat na soupiskách ligových družstev v soutěžích ČAST,
pokud nemají platnou licenci.
3.5.3.
ČAST vede evidenci těchto trenérů v seznamech a trenéři obdrží certifikát o udělení
tohoto čestného titulu.

3. Doba platnosti, prodlužování a obnovení licencí
1. Doba platnosti licence se vztahuje na závodní období, ve kterém byla licence udělena nebo
prodloužena a trvá 5 následujících závodních období (př. při udělení nebo prodloužení licence
v období července 2015 až června 2016 je licence platná do 30. června 2021).
2.

Podmínkou prodloužení licence je lektorská činnost, nebo absolvování doškolovacího semináře.

3.

Doškolovací semináře pořádá svaz, který uděluje příslušné licence.

4.

Rozsah doškolení pro D a C licence jsou 4 hodiny, pro B a A licence 4-6 hodin.

5.

Lektoři se nemusejí účastnit doškolovacích seminářů trenérů. Prodloužení licence je automaticky
prováděno za lektorskou činnost odpovídající příslušnému stupni školení, nebo doškolení. Lektoři
na A a B licenci mají nárok na prodloužení licence A nebo B na dalších 5 závodních období od
poslední lektorské činnosti, obdobně lektoři na C a D licenci – prodloužení C nebo D licence.

6.

Pokud trenér požádá o prodloužení licence před skončením platnosti licence, je povinen se účastnit
doškolovacích seminářů a uhradit pořádajícímu svazu následující účastnický poplatek:

7.

•

licence D: 100,- Kč,

•

licence C: 200,-Kč,

•

licence B: 300,-Kč,

•

licence A: 400,-Kč.

Pokud trenér požádá o prodloužení platnosti licence po skončení její platnosti, je povinen se
zúčastnit doškolení a uhradit následující poplatek:
Licence\Doba propadlé
licence
D
C
B
A

0,5 - 1 rok

1-2 roky

2-5 let

150,- Kč
300,- Kč
450,- Kč
600,- Kč

200,- Kč
400,- Kč
600,- Kč
800,- Kč

250,- Kč
500,- Kč
750,- Kč
1000,- Kč

8.

Při propadlé licenci delší než 5 závodních období platnost licence končí (10 závodních období po
absolvování školení).

9.

Při dosažení 60let věku je trenér oprávněn účastnit se v době platnosti licence doškolení bez úhrady
účastnického poplatku. Pokud požádá o prodloužení platnosti licence po skončení její platnosti,
vztahuje se na něj povinnost úhrady poplatku dle bodu 7.

10. TMK příslušného svazu si vyhrazuje právo navrhnout ke schválení příslušnému VV udělení
příslušné trenérské licence na základě zdůvodněné výjimky.
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11. Evidenci trenérských licencí provádí u A a B licencí ČAST, u C licencí KSST a u D licencí RSST
prostřednictvím Registru ČAST.
12. Záznam o licenci trenéra je veden v elektronické podobě v rámci registru ČAST. Trenérovi je
vystaven pořadatelským svazem školení nebo doškolení „Certifikát trenéra stolního tenisu“ příslušné
licence. Za vystavení certifikátu náleží příslušnému svazu administrativní poplatek ve výši 100,-Kč za
každý jeden certifikát.
13. Pořadatel příslušného školení a doškolení je povinen evidovat seznam všech zúčastněných, včetně
podpisu každého účastníka.
14. Pořadatel školení je povinen zveřejnit jmenný seznam vyškolených trenérů prostřednictvím Registru
ČAST. Dále je povinen oznámit vyškolené trenéry z jiných krajů a regionů příslušným KSST nebo
RSST. Rovněž tyto svazy mají povinnost zveřejnit jmenný seznam vyškolených trenérů prostřednictvím
Registru ČAST.

4. Odměny lektorů
Odměny za lektorskou činnost:
1. Za 1 hod teorie, praxe, zkoušek - všechny licence 300,-Kč/hod,
2. za vedení akce do délky trvání 4 hod. - 400,-Kč/den
3. za vedení akce délky trvání přes 4 hod. - 600,-Kč/den
4. odměny v bodě 1 se nedají kombinovat s odměnami v bodech 2 a 3,
5. odměny za přednášky na DST licence A stanovuje FTVS UK v Praze,
6. odměny za oponenturu a hodnocení závěrečné práce:
•

licence B 300,-Kč,

•

licence A 500,-Kč.

5. Přechodná a ostatní ustanovení
Účinností této Směrnice se ruší Směrnice ČAST 3/2017.
Schváleno: VV ČAST dne 31. 3. 2018
Platnost: od 1. 4. 2018
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