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1

PŮSOBNOST SMĚRNICE

1.1

Tato směrnice je platná pro vzdělávací systém trenérů nohejbalu v ČNS. Upravuje oblast
vydávání licencí trenérů nohejbalu a oblast organizace vzdělávacích akcí (školení všech stupňů,
doškolení všech stupňů, semináře) trenérů nohejbalu.

2

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ TRENÉRŮ ČNS

2.1

Licence trenéra ČNS je dokument, který prokazuje odbornou způsobilost držitele vykonávat
činnost trenéra nohejbalu ČNS. Licenci uděluje prostřednictvím sekretariátu ČNS Trenérsko –
metodická komise ČNS v následujících kvalifikačních stupních:
a) licence „D“
b) licence „C“
c) licence „B“
Pro udělení trenérské licence jsou určeny následující požadavky:
a) dovršení věku 18 let
b) pro udělení licence „D“ absolvování školení trenérů pro licenci „D“
c) pro udělení licence „C“ absolvování školení trenérů pro licenci „C“
d) pro udělení licence „B“ vlastnictví trenérské licence „C“ a absolvování školení trenérů pro
licenci „B“
V případě nesplnění požadavků není licence udělena.
Trenérsko – metodická komise ČNS prostřednictvím sekretariátu ČNS vyhotovuje (prodlužuje)
licence trenérů na základě organizátorem předaných stanovených podkladů, obvykle do 1 měsíce
po skončení vzdělávací akce.

2.2

2.3

3

DOBA PLATNOSTI, PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVENÍ LICENCÍ

3.1

3.3

Trenérská licence je platná 5 kalendářních let a je možné jí opakovaně prodloužit o dalších 5
kalendářních let. Podmínkou prodloužení licence je absolvování doškolení nebo semináře
k příslušné licenci, nebo vyššího stupně.
Neplatné licence je možné prodloužit maximálně v době do 2 kalendářních let po skončení jejich
platností. Účastník zaplatí poplatek za doškolení nebo seminář, navýšený o poplatek za
prodloužení neplatné licence. V případě ukončení platnosti licence starší 2 let musí trenér nově
absolvovat školení příslušného stupně a platí poplatek za udělení licence v rámci školení.
Při dosažení věku 60 let může být trenérům prodloužena licence bez omezení doby platnosti.

4

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

4.1

Organizátorem:
a) školení a doškolení trenérů licence „D“ jsou jednotlivé KNS, dle zájmu a potřeb dané
oblasti
b) školení a doškolení trenérů licence „C“, speciální části školení a doškolení trenérů licence
„B“ a seminářů trenérů je Trenérsko – metodická komise ČNS
c) všeobecné části školení trenérů licence „B“ je akreditovaný subjekt (např. ČOV, VOŠ
ČUS, FTVS UK)
Organizátor vzdělávací akce musí splnit tyto podmínky:

3.2

4.2
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4.3

4.4
4.5

a) uhradit náklady a odměny lektorů a náklady studijních podkladů
b) uhradit pronájem školících prostor
c) nejpozději 21 dnů před konáním akce zaslat pozvánku (s uvedením datumu a místa konání,
kontaktní osoby akce, všech účastnických poplatků akce) na sekretariát ČNS, který jí
zveřejní na internetových stránkách ČNS
d) zaslat na sekretariát ČNS fotografie absolventů a řádně vyplněné formuláře Protokol o
vzdělávací akci, Seznam absolventů vzdělávací akce, Evidenční karta trenéra (rozhodčího)
nohejbalu ČNS, obvykle do 14 dnů po skončení vzdělávací akce
Organizátor může uspořádáním vzdělávací akce zmocnit pořadatele (subjekty nebo organizační
články ČNS). Pořadatel vzdělávací akce musí splnit tyto podmínky:
a) zajistit pronájem školících prostor a cenu pronájmu oznámit organizátorovi nejpozději 30
dnů před konáním akce (organizátor má právo určit max. cenu pronájmu)
b) po dohodě s organizátorem může stanovit poplatek (musí být uveden v pozvánce akce) pro
účastníky vzdělávací akce na úhradu ostatních nákladů vzdělávací akce (např.
organizované ubytování a stravování)
V případě nesplnění podmínek organizátorem nebo pořadatelem rozhoduje o školení Výkonný
výbor ČNS.
Účastník vzdělávací akce (s výjimkou lektora):
a) uhradí nejpozději v den akce organizátorovi příslušný poplatek za absolvování vzdělávací
akce
b) uhradí si sám další náklady, související se vzdělávací akcí (doprava, stravování, ubytování)
c) prokazuje příslušnými dokumenty organizátorovi nejpozději v den akce splnění dalších
stanovených požadavků pro udělení licence (věk, vlastnictví licence nižšího stupně apod.)
d) předá organizátorovi nejpozději v den akce svou fotografii (předepsaného typu)
V případě nesložení závěrečné zkoušky se poplatky účastníkům nevracejí.

5

ROZSAH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

5.1

Obsahovou náplň školení, doškolení a seminářů stanovuje organizátor, v souladu s tímto
dokumentem. Vyučovací hodina v rámci všech vzdělávacích akcí trvá 45 minut.
Rozsah školení trenérů je:
a) licence „D“ – vzdělávací cyklus 12 hodin (jednodenní).
b) licence „C“ – vzdělávací cyklus 25 + 2 hodiny (rozděleno do 2-3 dnů)
c) licence „B“ – rozsah a obsah vzdělávacího cyklu stanovuje akreditovaný subjekt po
dohodě s ČNS, obsahuje obecnou část (50 hodin) a speciální část (100 hodin).
Doškolení všech stupňů a semináře trenérů - vzdělávací cyklus 6 – 8 hodin.
Školení trenérů všech stupňů je ukončováno závěrečnými zkouškami. Školení licence „B“ je
zakončeno závěrečnou písemnou práci.

5.2

5.3
5.4
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6

OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE „C“
Obsahová náplň a hodinová dotace školení je následující:
činnost
historie nohejbalu
plánování sportovní přípravy
struktura tréninkové jednotky
zvláštnosti sportovní přípravy dětí, mládeže a žen
všeobecná tělesná příprava
speciální tělesná příprava
technická příprava (metodika nácviku HČJ, HK)
taktická příprava
psychologická příprava
teoretická příprava
zdravověda, regenerace, základy první pomoci
osobnost trenéra, koučování
přehled a rozbor odborné literatury
hodnocení sportovní přípravy, testování hráčů
řízená diskuse o problematice sportovní přípravy
závěrečné zkoušky

7

praxe (hod)
1
1
1
4
1
-

OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE „D“
Obsahová náplň a hodinová dotace školení je následující:
činnost
plánování sportovní přípravy, tréninková jednotka
všeobecná tělesná příprava, testování hráčů
speciální tělesná příprava, testování hráčů
technická příprava (metodika nácviku HČJ, HK)
psychologická a taktická příprava, koučování
zvláštnosti sportovní přípravy dětí, mládeže a žen
řízená diskuse o problematice sportovní přípravy
závěrečné zkoušky

8

teorie (hod)
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2

teorie (hod)
1
1
2
1
1
1
1

praxe (hod)
1
3
-

OBSAHOVÁ NÁPLŇ DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ
Obsahová náplň a hodinová dotace doškolení je následující:
činnost
přehled a rozbor odborné literatury
hodnocení hráčů v utkání , sledování a rozbor HČJ a HK
řízená diskuse o problematice sportovní přípravy
principy trénování a osobnost trenéra
1

Strana 5 (celkem 7)

teorie (hod)
1
1
1-3
1

praxe (hod)
2
-

Směrnice pro udělování licencí, pro organizaci a obsahovou náplň vzdělávacích akcí trenérů nohejbalu

9

OBSAHOVÁ NÁPLŇ SEMINÁŘE TRENÉRŮ
Obsahová náplň, hodinová dotace semináře a účastnický poplatek za seminář (při neprodloužení
platnosti licence), nejsou tímto dokumentem stanoveny a jsou v kompetenci organizátora.

10

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

10.1

Personální zajištění jednotlivých typů vzdělávacích akcí:
a) školení trenérů licence „D“ vedou minimálně1-2 lektoři s platnou licencí „C“ nebo vyšší,
z nichž alespoň jeden je uveden v Registru lektorů pro školení, doškolení a semináře
trenérů nohejbalu ČNS
b) školení trenérů licence „C“ vedou minimálně 2 lektoři, z nichž alespoň dva jsou uvedeni v
Registru lektorů pro školení, doškolení a semináře trenérů nohejbalu ČNS a minimálně
jeden z nich vlastní platnou licenci „B“ nebo vyšší
c) speciální část školení trenérů licence „B“ vedou minimálně 4 lektoři, z nichž alespoň dva
jsou uvedeni v Registru lektorů pro školení, doškolení a semináře trenérů nohejbalu ČNS a
minimálně dva z nich vlastní platnou licenci „B“ nebo vyšší
d) doškolení trenérů licence „D“ vedou minimálně 1-2 lektoři s platnou licencí „C“ nebo
vyšší
e) doškolení trenérů licence „C“ vedou minimálně 1-2 lektoři, z nichž alespoň jeden má
platnou licenci ,,B“ a je zároveň uveden v Registru lektorů pro školení, doškolení a
semináře trenérů nohejbalu ČNS
f) doškolení trenérů licence „B“ vedou minimálně 1-2 lektoři s platnou licencí „B“ nebo
vyšší, z nichž alespoň jeden je uveden v Registru lektorů pro školení, doškolení a semináře
trenérů nohejbalu ČNS
g) semináře trenérů vedou minimálně 1-2 lektoři, z nichž alespoň jeden má platnou licenci
„B“ a je uveden v Registru lektorů pro školení, doškolení a semináře trenérů nohejbalu
ČNS
Zařazování lektorů do Registru lektorů pro školení, doškolení a semináře trenérů nohejbalu ČNS
provádí Trenérsko – metodická komise ČNS.

10.2

11

POPLATKY
Poplatek, který zaplatí účastník organizátorovi vzdělávací akce:
a) 600 - 900 Kč za absolvování školení trenérů licence „D“ (částku stanovuje organizátor,
v poplatku jsou zahrnuty studijní materiály)
b) 1000 – 1.400 Kč za absolvování školení trenérů licence „C“ (částku stanovuje organizátor,
v poplatku jsou zahrnuty studijní materiály)
c) 500 - 700 Kč za absolvování doškolení nebo semináře k prodloužení platné licence „D“
d) 500 – 700 Kč za absolvování doškolení nebo semináře k prodloužení platné licence „C“
e) 500 - 700 Kč za absolvování doškolení nebo semináře k prodloužení platné licence „B“
f) 200 Kč za prodloužení neplatné licence „D“ (doplňující poplatek k poplatku za
absolvování vzdělávací akce)
g) 200 Kč za prodloužení neplatné licence „C“ (doplňující poplatek k poplatku za
absolvování vzdělávací akce)
h) 200 Kč za prodloužení neplatné licence „B“ (doplňující poplatek k poplatku za
absolvování vzdělávací akce)
1
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12

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

12.1

Obsahová náplň specializační části školení trenérů licence „B“ podléhá akreditačnímu řízení na
MŠMT ČR a je stanovena takto:
Organizace sportovního tréninku ( 20 hodin)
Metodika sportovního tréninku ( 20 hodin)
Praxe ( 60 hodin)
Učební plán je specifikován v dokumentu Školení trenérů nohejbalu licence B – část specializace.
Účastnický poplatek za specializační část školení trenérů ,,B“ licence je stanovován v návaznosti
na ekonomickou náročnost akce ( počet lektorů, pronájem prostor, ubytování, stravování, atd.)

13

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1

Ruší se všechny předchozí směrnice, metodiky a rozhodnutí pro udělování licencí, organizaci
školení, doškolení a seminářů trenérů nohejbalu ČNS, včetně všech změn a doplňků.
Tento dokument je platný dnem 20.1.2018.

13.2

V Praze dne 20.1.2018
Kamil Kleník v.r.
Prezident ČNS

14

PŘÍLOHY

14.1
14.2

Registr lektorů pro školení, doškolení a semináře trenérů nohejbalu ČNS
Registr trenérů nohejbalu ČNS
Přílohy jsou k dispozici na internetových stránkách ČNS (www.nohejbal.org, sekce Trenéři a
rozhodčí, odkaz Trenéři - Registry), nebo v tištěné verzi na sekretariátu ČNS (na vyžádání).
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