
 

 

PROVÁDĚCÍ POKYN  
k  prodloužení/obnovení trenérské licence  

(k směrnici ČAS o trenérech ze dne 14. února s účinností od 1. března 2022) 

 SYSTÉM DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ od roku 2022 

 

1. ÚVOD, VYSVĚTLENÍ ZMĚN 

Pro účely tohoto prováděcího pokynu označení trenér zahrnuje trenéra i trenérku. 

 

Trenér příslušným školením, případně uznáním tělovýchovného studia, získává KVALIFIKACI (trenér 1., 2., 

3. třídy, trenér žactva, trenér atletických přípravek nebo trenér kondičního běhu 1., 2., 3. třídy) a zároveň 

LICENCI k trenérské práci na stanovené období. Během tohoto období musí splnit podmínky k prodloužení 

licence (viz dále), doškolit se. Licenci je nutné opakovaně prodloužit, případně obnovit. 

Oproti doškolení do roku 2021 dochází k těmto změnám: 

- zkrátí se interval platnosti trenérské licence z 5 let na 4 roky 

- zvýší se počet vzdělávacích akcí (dle úrovně, dle tématu - specializací) 

- zajistí se vyšší dostupnost vzdělávacích akcí (pořádání akcí v jednotlivých krajích a on-line forma) 

- pro doškolení bude možné kombinovat více menších akcí, nebo tak, jako dosud, se doškolit na jedné akci 

 

Systém doškolení je nastaven tak, aby poskytl všem trenérům větší komfort při jejich vzdělávání. 

 

2. PRODLOUŽENÍ LICENCE 

a) Platnost licence se prodlouží trenérovi, který se v průběhu čtyřletého období její platnosti zúčastní 

vzdělávací akce/í, získá 10 bodů/kreditů a zaplatí poplatek za prodloužení. 

 

3. VZDĚLÁVACÍ AKCE (dále jen „akce“) 

a) Za akci se považuje: 

 specializovaná akce (zpravidla odborný seminář, konference, kurz), jejíž hlavní náplní je atletická 

tématika  

 doplňková akce (zpravidla odborný seminář, přednáška, workshop), jejíž náplní je tématika přímo 

podporující tématiku atletickou (např. zdravověda, biomechanika, ComplexCORE, apod.) 

 

 



 školení/ část školení trenérů atletiky (specializovaná akce) 

Vysvětlení: Pokud má trenér kvalifikaci 3. třídy, ale aktuálně trénuje přípravku a chce se s problematikou 

nově či opětovně seznámit, může se zúčastnit školení trenérů atletických přípravek a získat tím určený počet 

bodů/kreditů – viz dále. 

 lektorská, publikační či jiná metodická činnost (specializovaná nebo doplňková akce) 

b) Trenér musí absolvovat minimálně jednu specializovanou akci s nejvyšším bodovým ohodnocením, 

případně více specializovaných akcí s nižším bodovým ohodnocením (viz dále). V případě kombinace více 

akcí, musí být minimálně jedna specializovaná. 

c) Akce probíhá prezenčně nebo distančně (on-line), popř. kombinovaně.  

d) Akci/e plánuje metodické oddělení (samostatně nebo ve spolupráci s dalšími odděleními ČAS, 

Trenérskou radou či odbornými komisemi ČAS). 

e) Seznam akcí je zveřejněn na www.atletika.cz a je průběžně aktualizován. Na všechny akce se přihlašuje 

elektronicky.   

 

4. BODOVÉ OHODNOCENÍ AKCE (kredity) 

a) Za účast na vzdělávací akci získá trenér odpovídající počet bodů/kreditů. 

b) Bodové ohodnocení akce 

    - Specializovaná akce, školení: zpravidla 6 – 10 bodů/kreditů  

       Vysvětlení: např. za účast na specializovaném semináři Článků péče o talentovanou mládež (ČPTM) či odborném  

       doškolovacím  semináři ČAS obdrží účastník vždy 10 bodů 

    - Doplňková akce, část školení: zpravidla 1- 5 bodů/kreditů  

    - Lektorská, publikační či jiná metodická činnost: 1 – 10 bodů/kreditů, dle rozsahu/odbornosti 

 

c) Body/kredity pro konkrétní akci přiděluje metodické oddělení dle časové a odborné náročnosti akce.  

d) Body/kredity jsou uvedeny vždy předem u příslušné akce a po jejím absolvování jsou automaticky 

připsány účastníkovi. Počet bodů/kreditů je veden u  jednotlivých trenérů v Registru členů a oddílů ČAS 

(„databáze“) a zveřejněn na www.atletika.cz . 

 

5. POŘADATELÉ AKCE 

a) Pořadatelem akce/í může být: 

     - Český atletický svaz (ČAS) 

     - Krajský atletický svaz (ve spolupráci/po schválení  ČAS) 

     - oddíl/klub (školení TAP, TŽ) 

     - Vyšší odborná či vysoká škola tělovýchovného či pedagogického směru (ve spolupráci/po schválení   

       ČAS) 

      

Další subjekty mohou pořádat akci jen po předchozím schválení ČAS. 

 

 

http://www.atletika.cz/
http://www.atletika.cz/


6. DALŠÍ USTANOVENÍ 

a) Platnost licence se prodlužuje na další čtyřleté období, a to do 31. prosince roku, ve kterém toto období 

končí.  

Vysvětlení: Licence nebude prodloužena ihned po získání 10 kreditů/bodů. Trenér může ve čtyřletém období 

absolvovat více vzdělávacích akcí a získat více bodů/kreditů nad povinnou minimální hranici. Oddíly/kluby, KAS/PAS a 

ČAS mají mechanismus pro případné hodnocení trenérů dle úrovně vzdělanosti. 

b) Licence trenérů, kteří se doškolili před rokem 2022, je platná 5 let, a to do 31. prosince roku, ve kterém 

toto období končí. Zároveň platí podmínka získání 10 bodů/kreditů. 

c) Po dovršení 70 let bude trenérům licence prodloužena na dobu neurčitou. 

Vysvětlení: Trenérům se doporučuje i nadále si rozšiřovat či upřesňovat kvalifikaci na vzdělávacích akcích. 

 

d) Licenci si lze výjimečně obnovit i po uplynutí čtyřletého období, pokud se trenér zúčastní akce/í, získá 

10  bodů/kreditů a zaplatí poplatek za obnovení. 

 Vysvětlení:  Podmínečně může být licence obnovena na nejbližší období, ve kterém lze výše uvedené podmínky splnit. 

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

Evropy (dále jen „reprezentační akce“) se platnost trenérské licence prodlouží vždy do 31. prosince roku 

následujícího po roce konání reprezentační akce. Trenér žádá o prodloužení licence individuálně na 

metodické oddělení.  

f) Po splnění podmínek pro prodloužení/obnovení licence (viz výše) bude trenérovi 

prodloužena/obnovena licence na další čtyřleté období a zároveň vynulován bodový stav za uplynulé 

období. Počet bodů/kreditů včetně údajů o účasti na konkrétní/ch akci/ích zůstává v databázi pro potřeby 

ČAS, KAS či mateřského oddílu/klubu.  

 

7. ÚLOHA METODICKÉ KOMISE 

a) Plán akcí, jejich bodové ohodnocení a následné hodnocení je předkládáno metodickým oddělením 

metodické komisi.  

b) Metodická komise schvaluje seznam trenérů k prodloužení/obnovení licence. 

 

6. POPLATEK ZA PRODLOUŽENÍ/OBNOVENÍ LICENCE 

Poplatek za prodloužení/obnovení licence se řídí Sazebníkem poplatků, odměn a náhrad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autoři prováděcího pokynu: 

 

Metodická komise: Mgr. Iveta Rudová, předsedkyně 

Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA., Mgr. Jan Feher, Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D., Mgr. Petr Mlateček, Mgr. 

Martin Sebera, Ph.D., Mgr. Adriana Ujkanovičová, PhDr. Pavlína Vostatková 

Metodické oddělení:  Mgr. Vít Rus, Mgr. Dominik Kolinger 

 

 


