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KVALIFIKAČNÍ ŘÁD
Českého svazu plaveckých sportů
Článek 1

DEFINICE
Kvalifikační řád Českého svazu plaveckých sportů (dále jen ČSPS) je závazná směrnice, která
definuje stupně trenérského vzdělání, vymezuje základní parametry vzdělávacích trenérských
programů, určuje náležitosti organizátora studijního programu, upravuje systém evidence a kontroly
registrovaných trenérů plaveckých sportů a určuje pravidla pro přijímání uchazečů a uznávání, resp.
obnovování trenérských licencí. Kvalifikační řád platí pro trenéry registrované u ČSPS. Těmto trenérům
lze po splnění kvalifikačních podmínek udělit trenérskou licenci ČSPS. Kvalifikační řád slouží ke
zpřesnění nároků pro získání, resp. prodloužení licence trenéra plavání a tím ke zvýšení kreditu
samotné licence. Hlavním cílem je mimo jiné i zvýšení motivace trenérů plaveckých sportů
k průběžnému vzdělávání, sdílení a přenosu získaných vědomostí a zkušeností mezi trenéry.

Článek 2

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
2.1 Stupně vzdělání plaveckých trenérů


Trenér plavání 3. třídy: Základní stupeň vzdělání, po jehož dosažení může být trenér
registrován jako trenér ČSPS. Studium se skládá z všeobecné a specializované části
v celkovém rozsahu 50 hod., na základě osnovy, kterou určuje ČSPS. Studium je
zakončeno písemným testem. Absolvent může pracovat jako samostatný klubový trenér
nebo vykonávat funkci asistenta hlavního trenéra u SpS nebo SCM apod.



Trenér plavání 2. třídy: Střední stupeň vzdělání, který navazuje na 3. třídu. Náplň
programu navazuje na předchozí osnovu studia 3. třídy a prohlubuje dosavadní znalosti
trenéra. Studium se skládá z všeobecné části (60 hod.) a specializované části (90 hod.).
Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce. Velký důraz je kladen na praktické
dovednosti. Absolvent může samostatně vést družstvo, účastnit se akcí reprezentace,
pracovat jako koordinátor SCM atd.



Trenér plavání 1. třídy: Nejvyšší stupeň vzdělání v ČSPS. Studium pořádá příslušná
FTVS UK, FTK UP a FSpS MU ve spolupráci s ČSPS. Studium trvá minimálně 2 roky a je
zakončeno závěrečnou zkouškou a vypracováním závěrečné práce. Držitel této licence
může pracovat na jakékoliv pozici v rámci ČSPS.
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2.2

Instituce pořádající studijní programy


Český svaz plaveckých sportů: ČSPS je akreditovaným pořadatelem studijních
programů trenér plavání 2. a 3. třídy. ČSPS organizuje studium prostřednictvím garantů
studijních programů, kteří jsou přímo odpovědní za realizaci studijního programu se všemi
náležitostmi. Garanty vybírá příslušná sekce ČSPS. Garant studijního programu trenér
plavání 2. a 3. třídy musí splňovat tyto podmínky: pedagogická praxe minimálně 5 let,
registrovaný trenér plavání 1. třídy nebo magisterský stupeň vzdělání v oboru sportovní
pedagogiky.



FTVS UK v Praze: FTVS pořádá studijní programy trenér plavání 1., 2. a 3. třídy, a to
v termínu, který dohodne s VV ČSPS. Za realizaci studijních programů včetně náležitostí
je odpovědno Centrum celoživotního vzdělávání FTVS UK ve spolupráci s katedrou
plavání FTVS UK.



Universita Palackého v Olomouci: Universita Palackého, Fakulta tělesné kultury (dále
jen UP) v Olomouci pořádá studium trenéra plavání 1. třídy a v rámci Celoživotního
vzdělávání i studium trenéra plavání 2. i 3. třídy, a to v termínech, které dohodne s VV
ČSPS. Za realizaci studijních programů vč. náležitostí odpovídá katedra sportu, oddělení
plavání UP v Olomouci.



Sportovní gymnázia: Absolvent maturitního předmětu Teorie sportovní přípravy se
zaměřením na plavání má po úspěšném složení maturitní zkoušky nárok na licenci trenéra
plavání 3. třídy.



Absolventi řádného denního nebo distančního studia FTVS UK, FTK UP v Olomouci,
FSS Masarykovy Univerzity v Brně a pedagogických fakult, specializace plavání a
zakončené diplomovou prací a státní zkouškou a po absolvování 3leté praxe potvrzené
klubem (souvislá praxe po celou dobu studia v rozsahu minimálně 2 TJ týdně) obdrží licenci
trenéra 2., respektive 1.třídy (požadovaná praxe 5 let).



Parametry studia jsou předmětem smlouvy uzavřené na dobu určitou mezi výše zmíněnou
institucí a VV ČSPS. Zadavatelem parametrů studijních programů je ČSPS.



Absolventi vysokých škol s tělovýchovným vzděláváním bez specializace plavání
mohou získat kvalifikaci trenéra 2. třídy, po doplnění specializované části v rozsahu 90
hodin.



Povinností všech školících zařízení je předat jmenný seznam úspěšných absolventů
Českému svazu plaveckých sportů k registraci. Následně bude absolventům uznána
příslušná trenérská třída a uděleno „Osvědčení“.

2.3

Náležitosti spojené s organizací studijních programů


Evidence přihlášek do studijního programu



Administrace poplatků za studium



Výukové materiály



Adekvátní prostory pro výuku teoretické i praktické části
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Evidence třídní knihy studijního programu s docházkou a studijními výsledky absolventů
studijního programu

2.4

Podmínky přijetí do studijního programu
Splnění podmínek pro přijetí do příslušného studijního programu uchazečem kontroluje

odpovědný pracovník. Do studijních programů trenér plavání 3. a 2. třídy se může uchazeč po splnění
podmínek pro přijetí přihlásit sám. Ke studiu programu trenér plavání 1. třídy se uchazeč přihlašuje
sám a spolu s přihláškou dodává i doporučení od příslušné sekce ČSPS. Splnění podmínek pro přijetí
do příslušného studijního programu uchazečem kontroluje pro trenérské studium 3. třídy garant studia
a pro trenérské studium 2. a 1. třídy odpovědný pracovník ČSPS.


Trenér plavání 3. třídy: 17 let, „Osvědčení“ o trenérské licenci obdrží však až při dovršení
18let



Trenér plavání 2. třídy: maturitní vzdělání, oddílem potvrzená praxe minimálně 3 roky,
minimální odstup od získání „Osvědčení“ trenéra plavání 3. třídy 3 roky, vlastní svěřenci
na úrovni MČR (ml. žáci až senioři).



Trenér plavání 1. třídy: maturitní vzdělání, minimální potvrzená praxe (ČSPS) 6 let při
nástupu ke studiu, tj. 8 let při udělení licence, minimální odstup od absolvování programu
trenér plavání 2. třídy musí být 3 roky, vlastní svěřenec minimálně na úrovni juniorské
reprezentace.



Trenérská kvalifikace začne platit až po zaregistrování na ČSPS a po vystavení
„Osvědčení“ pověřeným pracovníkem ČSPS. Bez vydaného „Osvědčení“ nemůže být
trenérská licence v ČSPS uznána.

2.5

Požadovaná forma trenérských certifikátů
Trenérský certifikát („Osvědčení“) vydává ČSPS (na základě akreditace MŠMT) po absolvování

příslušných závěrečných zkoušek a obsahuje tyto náležitosti: rozsah výuky, teorie a praxe. Na
vyžádání je možné vydat certifikát v anglickém jazyce obsahující výpis absolvovaných předmětů
včetně jejich hodinového rozsahu.
2.6

Podmínky pro uznání trenérské licence
Pro uznání stupně trenérského vzdělání je potřeba doložení potřebné úrovně teoretických

znalostí v rozsahu jednotlivých studijních programů a potřebné délky a úrovně praxe. Teoretické
znalosti dokládá uchazeč příslušným dokladem o ukončení daného vzdělání doplněným o výpis
absolvovaných předmětů včetně jejich hodinového rozsahu. Praxi kontroluje odpovědný pracovník při
přijetí ke studiu (garant u studia trenérů 2.třídy a odpovědný pracovník ČSPS u studia trenérů 1.třídy)
Uznání stupně vzdělání trenérů plavání provádí odpovědný pracovník ČSPS po obdržení
seznamu úspěšných absolventů od příslušného školitele. Uznání je vyjádřeno vydáním „Osvědčení“.
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Článek 3

SYSTÉM KONTROLY ČINNOSTI A PRŮBĚŽNÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ
Bodový systém se týká pouze trenérů registrovaných v databázi ČSPS a slouží hlavně ke zvýšení
motivace plaveckých trenérů všech tříd k průběžnému vzdělávání a sdílení informací a zkušeností
mezi zkušenými i začínajícími trenéry. Trenéři jsou povinni splnit požadovaný počet bodů podle
bodového hodnotícího systému (viz 3. 1.). Bodový hodnotící systém je rozdělen na dvě základní
kategorie: teorie a praxe. Kontrolní období pro splnění požadovaného počtu bodů u jednotlivých
trenérských tříd je 4 roky.
3.1

Bodový hodnotící systém

TEORIE
kategorie

SEMINÁŘE
PREZENTAČNÍ
ČINNOST –
semináře
PUBLIKAČNÍ
ČINNOST

body

regionální

1b

celostátní

3b

regionální

2b

Celostátní
nebo
mezinárodní

6b

kratší materiály,
překlady, analýzy

4b

studie, skripta,
učebnice, odborné

12 b

poznámky

Rozsah a bodové ohodnocení
posuzuje individuálně TMK.

Tabulka 1 - Bodový hodnotící systém – TEORIE

PRAXE
kategorie

Celoroční práce
s družstvem
minimálně 2 TJ
týdně
Účast plavce z
vedeného
družstva na
Nominace plavce
z vedeného
družstva do

Účast plavce
z družstva v
soutěži

body

poznámky

2b

MČR/PČR

1b

SCM

2b

reprezentace

4b

EYOF/MEJ/MSJ

4 b/4 b/6 b

ME25/ME50

4 b/6 b

MS25/MS50

6 b/8 b

YOG/OH

6 b/12 b

Body se nenásobí
počtem zúčastněných,
hodnotí se pouze
účast lib. počtu
svěřenců.
U juniorských soutěží
se počítá v daném
roce jen nejvyšší
soutěž (např.
MEJ/MSJ).

Tabulka 2 - Bodový hodnotící systém – PRAXE
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3.2

Potřebný počet bodů k prodloužení registrace
st. vzdělání

PRAXE

TEORIE

CELKEM (za 4 roky)

3. tř.

nespecifikováno nespecifikováno

15 b

2. tř.

nespecifikováno

min 14 b

30 b

1. tř.

min 20 b

min 20 b

50 b

Tabulka 3 - Bodová kritéria pro prodloužení registrace

3.3

Nesplnění požadovaného počtu bodů ve sledovaném období
V případě nesplnění bodového kritéria nebude registrace prodloužena a trenér musí zažádat o

individuální řešení Sekci plavání ČSPS, která zvolí adekvátní postup k obnovení kvalifikace.
3.4

Výjimky z bodového systému
Trenérům, kteří dlouhodobě zastupují (např. trenéra reprezentantů při výcvikových táborech)

nebo pracují jako asistenti u trenéra vyšší kvalifikace, se započítává v části praxe 50 % příslušného
ukazatele.

Článek 4

VZDĚLÁVACÍ AKCE
4.1

Celostátní trenérský seminář je pořádaný ČSPS jednou ročně. Pořadatel zorganizuje
mezinárodní lektorskou účast min. jednou ve sledovaném období bodového hodnotícího
systému.

4.2

Regionální trenérský seminář je pořádaný krajskými svazy ČSPS minimálně jednou ročně.

4.3

Zahraniční trenérský seminář: Tato akce není pořádána ČSPS. ČSPS vytipuje tyto zahraniční
akce a doporučí účast, popř. účast zorganizuje.

Článek 5

OSOBNÍ LIST TRENÉRA
Každý registrovaný trenér má svůj osobní list (příloha č. 1), do kterého na konci každé plavecké
sezony zapíše získané body za uplynulou sezonu a odešle odpovědnému pracovníku ČSPS, který
bude osobní list evidovat a namátkově kontrolovat. Po skončení 4letého období podle počtu získaných
bodů za období bude trenérská licence obnovena/neobnovena.

Článek 6

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
6.1

Od okamžiku platnosti směrnice platí tato v plném rozsahu pro plavání a dálkové plavání.
Specifika ostatních odvětví budou doplněna po jejich zpracování příslušnou sekcí a schválení
VV ČSPS.

6.2

Bodový hodnotící systém bude po dvouletém ověření potvrzen nebo upraven. Jakékoliv úpravy
budou zveřejněny na webu ČSPS.

6.3

Obnova kvalifikace u všech trenérských oprávnění, získaných do 31. 12. 2017 bude poprvé k 1.
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1. 2022.
6.4

Tato směrnice byla schválena 6. 12. 2017 a je účinná od 1. 1. 2018.

6.5

Tato směrnice nahrazuje Směrnici 15/2012 Kvalifikační řád z 30. 11. 2011.

6.6

K výkladu této směrnice v rozsahu řízeného odvětví jsou oprávněni předsedové příslušné sekce

Mgr. Petr Ryška v.r.

Mgr. Jan Novotný v.r.

předseda ČSPS

generální sekretář ČSPS
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