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ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
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Číslo předpisu 12/2020

Účinnost od 1. ledna 2021

________________________________________________________________________________________________________________________

Směrnice ČAS
ze dne 17. prosince 2020

o trenérech
Předsednictvo Českého atletického svazu (dále jen
„ČAS“) se usneslo na této směrnici ČAS:
Preambule
ČAS si je vědom potřeby vnímat vzdělávání
trenérů dospělých atletů a trenérů žactva
a mládeže, z čehož vyplývají i dvě trenérské
kvalifikace - trenér a trenér žactva a mládeže.
Samostatnou trenérskou kvalifikací pak je trenér
kondičního běhu.
Čl. 1
(1) Trenér je odborný tělovýchovný pedagog.
(2) Trenérem může být jmenována jen fyzická
osoba - jednotlivec, činný v rámci ČAS ve smyslu
článku III Stanov ČAS.
(3) Trenérské kvalifikace ČAS jsou:
a) trenér 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy, trenér žactva
a trenér atletických přípravek,
b) trenér žactva a mládeže 1. třídy, 2. třídy
a 3. třídy,
c) trenér kondičního běhu 1. třídy, 2. třídy
a 3. třídy.
Čl. 2
Trenér je oprávněn:
a) zvyšovat si trenérskou kvalifikaci formou
školení
trenérů
(dále
jen
„školení“)
organizovaných podle této směrnice,

b) účastnit se odborných seminářů a workshopů
(dále jen „seminář“),
c) vést sportovní přípravu atletů,
d) být
odměňován
podle
možností
zaměstnavatele/organizace, kde působí.
Čl. 3
(1) Trenérem příslušné trenérské kvalifikace se
stane ten, kdo splní podmínky pro její udělení
podle této směrnice a je zapsán do databáze
trenérů ČAS.
(2) Jmenování trenéra do kvalifikační třídy je
platné do 31. prosince roku, ve kterém uplynulo
5 let od data zápisu do databáze trenérů ČAS.
(3) Trenérovi, který se v průběhu pětiletého
období platnosti kvalifikace, a to nejpozději
do 31. prosince roku, ve kterém uplynulo 5 let
od jmenování nebo prodloužení platnosti
jmenování, zúčastní povinného počtu seminářů
nebo jiných akcí ČAS, které mohou být do
vzdělávání trenérů započteny, a to ať už jako
účastník, vedoucí nebo lektor, se platnost
trenérské
kvalifikace
prodlužuje
vždy
do 31. prosince roku, ve kterém uplynulo 5 let
od data prodloužení doby platnosti trenérské
kvalifikace. Povinný počet seminářů či jiných akcí
ČAS započítávaných do vzdělávání pro jednotlivé
trenérské kvalifikace stanovuje metodická komise
ČAS v jím vydávaných prováděcích pokynech.
Trenérovi, jehož atlet byl nominován na
olympijské hry nebo na mistrovství světa nebo na

individuální mistrovství Evropy (dále jen
„započitatelná akce“), se platnost trenérské
kvalifikace prodlužuje vždy do 31. prosince
následujícího roku od data konání započitatelné
akce.
(4) Databázi trenérů ČAS vede sekretariát ČAS.
Databází trenérů ČAS je soupis trenérů, který
obsahuje:
a) jméno a příjmení, akademické tituly,
b) kontaktní adresu, telefon a e-mail,
c) datum narození,
d) kvalifikační třídu s uvedením, do kdy je
platná, specializaci a další funkční zařazení
trenéra,
e) příslušnost k atletickému oddílu nebo klubu,
který je členem ČAS, či k atletickému kroužku
zřízenému podle vnitřního předpisu ČAS (dále jen
„atletický oddíl“).
(5) Vedoucí
školení
zajistí
souhlas
se
shromažďováním a zpracováním údajů, jak jsou
uvedeny v předchozím odstavci, v rámci školení
a seminářů. Trenér uděluje souhlas ke
shromažďování a zpracování těchto údajů orgány
ČAS a krajských atletických svazů (dále jen
„KAS“), souhlas se vztahuje na zveřejnění těchto
údajů v publikacích a na webových stránkách
ČAS a KAS, a to po dobu platnosti jmenování.
Čl. 4
(1) Trenérem kondičního běhu 3. třídy bude
jmenován člen atletického oddílu, který dovršil
18 let, absolvoval školení trenérů kondičního běhu
3. třídy a splnil zkušební požadavky.
(2) Trenérem kondičního běhu 2. třídy bude
jmenován člen atletického oddílu, který dovršil
23 let, má kvalifikaci trenér kondičního běhu
3. třídy, absolvoval školení trenérů kondičního
běhu 2. třídy a splnil zkušební požadavky.
(3) Trenérem kondičního běhu 1. třídy bude
jmenován člen atletického oddílu, který dovršil
25 let, má kvalifikaci trenér kondičního běhu
2. třídy, absolvoval školení trenérů kondičního
běhu 1. třídy, splnil zkušební požadavky
a absolvoval seminář s tématikou kondičního běhu
povolený ČAS.
Čl. 5
(1) Trenérem
atletických
přípravek
bude
jmenován člen atletického oddílu, který dovršil
15 let:
a) absolvoval školení trenérů atletických
přípravek a splnil zkušební požadavky nebo
b) podal žádost o jmenování na základě uznání
tělovýchovného studia.

(2) Trenér atletických přípravek mladší 18 let
působí jako pomocník trenéra.
Čl. 6
(1) Trenérem žactva bude jmenován člen
atletického oddílu, který dovršil 16 let:
a) absolvoval školení trenérů žactva a splnil
zkušební požadavky nebo
b) podal žádost o jmenování na základě uznání
tělovýchovného studia.
(2) Trenér žactva mladší 18 let působí jako
pomocník trenéra.
Čl. 7
(1) Trenérem 3. třídy bude jmenován člen
atletického oddílu, který dovršil 19 let:
a) má kvalifikaci trenér žactva, absolvoval
školení trenérů 3. třídy a splnil zkušební
požadavky nebo
b) složil úspěšně maturitní zkoušku z předmětu
Teorie sportovní přípravy na sportovním
gymnáziu nebo absolvoval magisterské studium
ve studijním programu Tělesná výchova a sport,
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
či jiný magisterský studijní program s obdobnou
hodinovou dotací výuky atletiky, a podal žádost
o jmenování na základě uznání tělovýchovného
studia.
(2) S ohledem na specifičnost trenérského
zaměření bude trenérem žactva a mládeže 3. třídy
jmenován člen atletického oddílu, který dovršil
19 let a má kvalifikaci trenér žactva.
Čl. 8
(1) Trenérem 2. třídy bude jmenován člen
atletického oddílu, který dovršil 23 let:
a) má kvalifikaci trenér 3. třídy, absolvoval
školení trenérů 2. třídy a splnil zkušební
požadavky nebo
b) podal žádost o jmenování na základě uznání
tělovýchovného studia.
(2) S ohledem na specifičnost trenérského
zaměření bude trenérem žactva a mládeže 2. třídy
jmenován člen atletického oddílu, který dovršil
19 let a má kvalifikaci trenér 3. třídy specializace
žactvo, mládež nebo víceboje.
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Čl. 9
(1) Trenérem 1. třídy bude jmenován člen
atletického oddílu, který dovršil 25 let:
a) má kvalifikaci trenér 2. třídy, absolvoval
trenérskou školu a splnil zkušební požadavky
nebo
b) podal žádost o jmenování na základě uznání
tělovýchovného studia.
(2) S ohledem na specifičnost trenérského
zaměření bude trenérem žactva a mládeže 1. třídy
jmenován člen atletického oddílu, který dovršil
23 let a má kvalifikaci trenér 2. třídy specializace
žactvo, mládež nebo víceboje.

k vydání osvědčení o absolvování programu
celoživotního vzdělávání, které je podkladem pro
udělení živnosti s názvem „Poskytování
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti“
uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci
s metodickou komisí ČAS.
(6) Organizátoři školení trenérů atletických
přípravek, trenérů žactva a trenérů 3. třídy
dokládají lektorské zajištění a dodržení časového
a tematického obsahu školení metodické komisi
ČAS.
Čl. 11

Čl. 10
(1) Školení trenérů kondičního běhu organizuje
metodická
komise
ČAS
ve
spolupráci
s pracovištěm, které má akreditaci na vzdělávání
trenérů kondičního běhu.
(2) Školení trenérů atletických přípravek a trenérů
žactva může organizovat:
a) atletický oddíl ve spolupráci s metodickou
komisí ČAS,
b) KAS ve spolupráci s metodickou komisí ČAS,
c) sportovní
gymnázium
ve
spolupráci
s metodickou komisí ČAS,
d) vyšší odborná škola nebo vysoká škola, která
má akreditaci na vzdělávání tělovýchovných
pedagogů.
(3) Školení trenérů 3. třídy může organizovat:
a) metodická komise ČAS ve spolupráci s KAS
nebo s vysokou školou, která má akreditaci na
vzdělávání trenérů specialistů,
b) KAS ve spolupráci s metodickou komisí ČAS,
c) sportovní
gymnázium
ve
spolupráci
s metodickou komisí ČAS,
d) vyšší odborná škola nebo vysoká škola, která
má akreditaci na vzdělávání tělovýchovných
pedagogů, ve spolupráci s metodickou komisí
ČAS.
(4) Školení trenérů 2. třídy organizuje metodická
komise ČAS ve spolupráci s vysokou školou,
která má akreditaci na vzdělávání trenérů
specialistů.
(5) Trenérskou školu organizuje vysoká škola,
která je v souladu s akreditací studijních programů
udělenou Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, jakož i institucionální akreditací
udělenou Radou Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství pro oblasti vzdělávání Tělesná
výchova a sport a Kinantropologie, oprávněna

Metodická komise ČAS:
a) uděluje příslušnou trenérskou kvalifikaci na
základě splnění všech požadavků pro úspěšné
absolvování školení nebo doložení žádosti trenéra
o jmenování na základě uznání tělovýchovného
studia předložené jí na předepsaném formuláři
a při splnění všech podmínek,
b) sestavuje seznam škol, jejichž absolventi
mohou žádat o jmenování trenérem příslušné
trenérské kvalifikace na základě uznání
tělovýchovného studia,
c) organizuje školení, povoluje semináře
a pověřuje pořadatele školení a seminářů,
d) jmenuje lektory pro školení a semináře,
e) vydá pro školení prováděcí pokyny, ve
kterých stanoví vstupní podmínky pro přijetí,
obsah, zkušební požadavky, studijní literaturu
a organizaci,
f) stanoví rozsah a obsah seminářů,
g) stanovuje výše účastnických poplatků za
školení, semináře a jiné akce ČAS započítávané
do vzdělávání trenérů, jakož i výše odměn jejich
vedoucím a lektorům. Tyto poplatky a odměny
jsou uvedeny v Sazebníku poplatků, odměn
a náhrad schváleném Předsednictvem ČAS.
Čl. 12
(1) Zrušují se:
a) předpis ČAS č. 8/2018 - Směrnice ČAS
o trenérech ze dne 13. prosince 2018,
b) předpis ČAS č. 12/2019 - Směrnice ČAS,
kterou se mění směrnice ČAS č. 8/2018,
o trenérech, ze dne 23. října 2019.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna
2021.

PaedDr. Libor Varhaník, v. r.
předseda ČAS
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