
 

 

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 2. TŘÍDY  

Podmínky přijetí: věk 21 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace 3. 

třídy udělená minimálně po dobu dvou let před zahájením školení trenérů 2. třídy a 2 roky praxe a 

členství v atletickém oddílu/klubu. Školení obsahuje obecnou a speciální část, praxe je realizována mezi 

konzultacemi v mateřském oddílu. Školení je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné závěrečné 

práce. Trenér atletiky 2. třídy je užším specialistou pro skupinu disciplín a působí ve výkonnostní a 

vrcholové atletice. 

Školení trenérů 2. třídy specializace – V R H Y  A  HOD Y ;  V Í C E B OJ E  

Místo:    Praha 

Datum:  1. konzultace 15. 11. – 17. 11. 2019 

   2. konzultace proběhne na jaře 2020 + závěrečná zkouška na podzim 2020  

Pořadatel:  ČAS ve spolupráci s UK FTVS 

Vedoucí školení:  PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (vinduskova@ftvs.cuni.cz), mobil: 606 173 766 

Cena:   6000,- Kč 

Kapacita:  15 osob na každou specializaci (30 osob celkem) 

Přihláška:  https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/skoleni-a-seminare/  

Poznámka:  Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování. 

Školení trenérů 2. třídy specializace – SKOKY 

Místo:    Olomouc 

Datum:  1. konzultace 15. 11. – 17. 11. 2019 

   2. konzultace proběhne na jaře 2020 + závěrečná zkouška na podzim 2020  

Pořadatel:  ČAS ve spolupráci s UP v Olomouci 

Vedoucí školení:  Dr. Liběna Kováčová (libena.kovacova@upol.cz), mobil: 777 843 007 

Cena:   6000,- Kč 

Kapacita:  15 osob  

Přihláška:  https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/skoleni-a-seminare/  

Poznámka:  Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování. 
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PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ŠKOLENÍ 

Přihlašování probíhá elektronicky, pomocí následujícího odkazu je možné se přihlásit na trenérská 

školení a odborné semináře: 

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration 

Vyberte pečlivě akci, na kterou se chcete přihlásit, ve výběrových rolovacích polích vyberte název klubu 

(pokud se vám nezobrazuje, tak jej začněte vepisovat a bude vám hypertextově nabídnuta volba dalších 

klubů). Vyplňte důkladně všechny následující údaje. Do formuláře je také možné připsat poznámku dle 

potřeby.  

Školení a semináře mají omezenou kapacitu. Zájemci budou přijati dle data přihlášení.  

Nejpozději 10 dní před akcí Vám bude doručen email s pozvánkou, kde bude uveden program a platební 

podmínky.  

Přihlášky zájemců o semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou 

řešeny individuálně. 

 

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:  

Mgr. Jan Feher, email: jfeher@atletika.cz, mobil 604 919 907 

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration

