
 

 Prováděcí pokyn k prodloužení trenérské kvalifikace (v roce 2021) 

 

 

Metodická komise ČAS v souladu s Metodickým oddělením ČAS určila podmínky k prodloužení 

trenérské kvalifikace v roce 2021. 

 

Kvalifikace se prodlužuje na další pětileté období (dle bodů 1 – 4).  

Kvalifikace se prodlužuje na jeden rok (dle bodu 5).  

 

Pokud vám v roce 2021 končí platnost trenérské kvalifikace (nebo její platnost již skončila před 

rokem 2021), můžete k jejímu prodloužení využít:  

 

1. Odborný/doškolovací seminář  

 

a) Seminář ČPTM, 8. -9. 10., SC Nymburk  

nebo  

b) Odborný seminář pro trenéry všech kvalifikačních tříd, 6. 11., FTVS UK Praha  

nebo  

c) Odborný seminář pro trenéry všech kvalifikačních tříd, 21. 11., MU FSS Brno 

 

Témata seminářů b) a c) budou určena, zpravidla jsou při jednodenní prezenční výuce zařazována 

dopoledne organizační a medicínské témata a odpoledne témata dle jednotlivých atletických 

specializací.  

 

nebo  

d) Odborný seminář pro vedoucí školení TAP, 27. 11., SC Nymburk  

nebo  

e) Odborný seminář pro vedoucí školení TŽ, 28. 11., SC Nymburk  

 

NEBO 

 

2. Odborný/specializovaný seminář a obecný seminář/workshop  

K prodloužení je nutná účast min. na dvou „menších“ seminářích (specializovaném/atletickém + 

obecném, medicínském).  

Seznam specializovaných/atletických a obecných, medicínských je umístěn na: 

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

Doporučuje se vybírat semináře odpovídající trenérské kvalifikaci/vzdělání a aktuální trenérské 

praxi. Tato možnost je určena zejména pro trenéry, kteří se už v letošním roce zúčastnili 

semináře/ů a obdrželi za ně určené kredity.  

 

NEBO 

 

3. Školení stejných či nižších kvalifikačních tříd  

V rámci prodloužení trenérské kvalifikace se můžete zúčastnit i školení.  

Příklad: Pokud máte kvalifikaci trenér 3. třídy, ale aktuálně trénujete přípravku nebo žactvo, a 

chcete se s problematikou nově či opětovně seznámit, můžete se zúčastnit školení k tomu určeným 

(TAP, TŽ). Tento způsob prodloužení kvalifikace je nutné předem projednat s Metodickým 

oddělením ČAS.  

    (v případě on-line výuky bude rozsah i program seminářů a školení)  

 

 

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


NEBO 

 

4. Lektorování či jiná metodická činnost  

Trenérskou kvalifikaci lze prodloužit i na základě lektorování na školení/školeních, 

semináři/seminářích či jiné metodické činnosti (např. publikování odborných článků). Vzhledem k 

různé úrovni těchto činností, bude o konkrétním prodloužení rozhodovat Metodické oddělení 

ČAS.  

 

NEBO  

 

5. Prodloužení na základě nominace závodníka na významné akce  

Trenérovi, jehož atlet byl nominován na olympijské hry, mistrovství světa nebo individuální 

Mistrovství Evropy, se platnost trenérské kvalifikace prodlouží do 31. 12. 2022. Toto pravidlo je 

obsaženo ve Směrnici o trenérech platné od 1.1.2021.  

 

Uvedený pokyn platí pouze pro trenéry, kterým v roce 2021 končí platnost trenérské kvalifikace 

nebo již platnost skončila dříve. Ostatním trenérům bude kvalifikace prodloužena až v roce, kdy 

jim platnost končí (viz Směrnice o trenérech).  

Celkový minimální souhrn pro uznání prodloužení kvalifikace musí být alespoň 6 h (týká se 

zejména kombinací lektorování, účasti na menších seminářích, workshopech apod.).  

Na všechny semináře se přihlašuje elektronicky: 

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration  

Seznam seminářů bude průběžně doplňován. Forma seminářů (prezenční /on-line) může být 

upravována, a to zejména v souvislosti s případnými novými vládními opatřeními.  

 

Schválila Metodické komise ČAS dne 6. června 2021 


