Kvalifikační řád pro trenéry Svazu lyžařů České republiky

Článek 1)
Základní ustanovení
Trenér Svazu lyžařů České republiky (dále SLČR) je odborně vzdělaný tělovýchovný
pedagog, který řídí tréninkových proces a připravuje závodníky ke zvyšování sportovní
výkonnosti v rámci etických norem.
Článek 2)
Povinnosti trenéra lyžování
a) Cílevědomě, soustavně a plánovitě vést a řídit tréninkový proces, případně vykonávat
jinou činnost se snahou o neustálé zkvalitňování tréninkového procesu.
b) Při řízení tréninkového procesu uplatňovat zdravotnická hlediska.
c) Prosazovat a uplatňovat nové vědecké a metodické poznatky a k tomu využívat
spolupráci s pedagogy, lékaři, psychology, metodiky, dalšími vědeckými pracovníky
jako fyziology, biomechaniky, dietology, ostatními trenéry a předávat zkušenosti.
d) Vzdělávat se ve smyslu příslušných stanovení kvalifikace trenéra své specializace.
Článek 3)
Práva trenéra lyžování
a)
b)
c)
d)

Vést z pověření SLČR tréninkový proces ve své specializaci a sportovce při soutěžích.
Využívat odborné a metodické materiály SLČR.
Využívat volného přístupu na sportovní soutěže SLČR všech úrovní.
Používat označení své trenérské kvalifikace.
Článek 4)
Trenérské kvalifikace

Trenérskou kvalifikací se rozumí ukončené studium teorie sportovní přípravy a praxe dle
požadavků na příslušnou kvalifikaci a odpovídající ukončený počet roků odborné praxe:
Trenérská
kvalifikace

věk praxe působnost / podmínky

IV.třída

15

-

III.třída

18

-

pomocný oddílový trenér pracující pod odborným dohledem
trenéra s vyšší kvalifikací
školení v rozsahu 20 hodin (8 teorie + 12 praxe) nezapočítává se
do kvalifikace III. tř.
obsah stanovují metodické komise OSÚ
oddílový trenér – vede, plánuje a vyhodnocuje sportovní
přípravu především kategorií děti a žactvo
a)školení v rozsahu 50 hodin (15 teorie + 35 praxe) nebo
b)absolvent SG s maturitní zkouškou z předmětu TSP+ závodník
s aktivním kódovým číslem dané specializace
c)hodinová dotace ze školení trenérů IV.tř. se nezapočítává

II.třída
akreditace
MŠMT

19

1 rok

I.třída

24

3
roky

diplomovaný
trenér

-

-

oddílový trenér, smluvní trenér SpS, SG a SCM, lektor na
školení nižších kvalifikací
a)držitel kvalifikace III.třídy
b)ukončené střední vzdělání s maturitou
c)školení v rozsahu 150 hod. dle příslušné akreditace MŠMT ČR
– započítá se hodinová dotace ze školení trenérů III. třídy
d)absolvent může získat oprávnění k živnostenskému podnikání
vedoucí trenér SpS, SG, SCM, působí ve vyšších složkách OSÚ,
lektorská a publikační činnost, práce v odborných komisích,
a)držitel kvalifikace II. třídy
b)absolvent dvouleté trenérské školy FTVS UK Praha
s příslušnou specializací
c)absolvent akreditovaného bakalářského nebo magisterského
studijního programu ve studijním oboru Tělesná výchova a sport
na vysoké škole+ doplnění specializace II. třídy
d)po 10 letech trenérské praxe jako trenér II.třídy jmenuje na
návrh metodické komise OSÚ Rada OSÚ
působí v nejvyšších složkách OSÚ, lektorská a publikační
činnost,
a)absolvent akreditovaného magisterského studijního programu
ve studijním oboru Tělesná výchova a sport příslušné
specializace zakončené diplomovou prací na vysoké škole
b)na základě aktivní závodní činnosti nebo trenérské praxe
jmenuje na návrh Met.K OSÚ Rada OSÚ.
Článek 5)
Školící pracoviště

SLČR zřizuje na základě akreditace MŠMT ČR vlastní odborné pracoviště pro všechny
OSÚ na obecnou část vzdělávacího programu.
Jednotlivé OSÚ si zřizují ve své specializaci vlastní odborné pracoviště včetně jmenování
lektorského sboru. Složení lektorského sboru a výkaz činnosti předkládají každoročně
k 15.4. metodické komisi SLČR.
Článek 6)
Obsah studia trenérské kvalifikace
Obsah studia příslušných trenérských kvalifikací je dán učební osnovou dle schválené
akreditace MŠMT ČR.
Článek 7)
Platnost kvalifikací
Platnost průkazu kvalifikačních tříd pro SLČR je 5 let. Formu obnovení – prodloužení
kvalifikace stanovuje OSÚ.
Článek 8)
Poplatky
Poplatek za vystavení průkazu trenéra SLČR je 300,-Kč ve prospěch OSÚ. Poplatky za
jednotlivá školení stanovují vnitřní směrnice OSÚ.

Článek 9)
Uznávání zahraničních kvalifikací
Trenér, který získal odborné vzdělání v zahraničí může vést z pověření SLČR
tréninkový proces a sportovce při soutěžích odpovídající jeho získané trenérské kvalifikaci na
základě uznání vysokoškolských diplomů a trenérských licencí.
Zahraniční kvalifikace uznává metodická komise jednotlivých OSÚ. Trenér, který
chce uznat kvalifikaci musí o toto písemně požádat a absolvování kvalifikace doložit. Do 40
dnů vydá metodická komise jednotlivých OSÚ vyrozumění.
Článek 10)
Závěrečná ustanovení
Všechny případné výjimky z kvalifikačního řádu pro trenéry SLČR řeší metodická komise
SLČR a schvaluje VV SLČR na základě písemné žádosti a připojeného zdůvodnění.

Schváleno VV SLČR dne 26. 6. 2013

