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Článek 1

DEFINICE
Kvalifikační řád Českého svazu plaveckých sportů (dále jen ČSPS) je závazná směrnice, která
definuje stupně trenérského vzdělání, vymezuje základní parametry trenérských vzdělávacích
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 příslušnou trenérskou licenci ČSPS.
Kvalifikační řád ČSPS definuje pravidla pro získání, resp. prodloužení trenérské licence v plaveckých
sportech. Hlavním cílem evidence vzdělávání trenérů je mimo jiné zvýšení motivace trenérů v
plaveckých sportech k průběžnému vzdělávání, sdílení a přenosu získaných vědomostí a zkušeností
mezi trenéry.

Vymezení základních pojmů:
trenérská třída (kvalifikace):
stupeň dosaženého trenérského vzdělání potvrzené certifikátem „Osvědčením“ příslušné vzdělávací
instituce nebo dříve udělená ČSPS (zůstává trenérovi celoživotně)
-

trenér s kvalifikací 1. třídy (nejvyšší kvalifikace)
trenér s kvalifikací 2. třídy
trenér s kvalifikací 3. třídy
trenér s kvalifikací 4. třídy (do 18 let)

trenérská licence:
aktuální úroveň trenérského vzdělání potvrzená certifikátem „Osvědčením“ Českého svazu
plaveckých sportů, aktualizovaná v IS ČSPS dle plnění kritérií průběžného vzdělávání trenéra
v rámci kreditového systému (dále viz Článek 3 a bod 5.2)
-

trenér s licencí A (nejvyšší licence)
trenér s licencí B
trenér s licencí C
trenér s licencí 0 (nula) (viz kap. 2.6)
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Článek 2

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
2.1 Stupně vzdělání plaveckých trenérů (trenérské třídy)



Trenér plavání 4. třídy

Předstupeň základní trenérské kvalifikace (pomocný asistent trenéra), jehož udělení umožňuje
danému jedinci trenérskou registraci v IS ČSPS.
Držitelem kvalifikace Trenér 4. třídy se může stát:
a) Osoba ve věku 15 - 17let, která musí splňovat podmínku, že byla minimálně v posledních
3 letech registrována jako plavec na ČSPS, podstoupila pravidelný trénink a účastnila se
minimálně 4x za sezónu plaveckých soutěží,


při dosažení 18 let absolventa 4. trenérské třídy se automaticky jeho kvalifikace překlápí
na 3. trenérskou třídu (provedeno automaticky v IS)

Studium této úrovně vzdělání se skládá z všeobecné a specializované části v celkovém rozsahu
50 hodin dle osnovy, kterou určuje ČSPS (stejná forma studia, jako studium 3. trenérské třídy).
Absolvent této úrovně vzdělání může pracovat jako asistent trenéra 1. – 3. třídy, a to pouze na
klubové úrovni. Absolvent nemůže pracovat jako samostatný trenér vzhledem k jeho právní
nezpůsobilosti.
 Školení Trenér 4. třídy organizačně, lektorsky a evidenčně zajišťují krajské plavecké svazy
ČSPS dle stanovené metodiky ČSPS (viz kap. 2.3). Pro úspěšné zakončení studia musí
absolvent splnit následující požadavky: 100% docházka na školení Trenér 4. třídy; úspěšné
vypracování závěrečného testu a 10 hodin praxe v průběhu školení Trenér 4. třídy u trenéra
2. nebo 1. třídy (doloženo vyplněným formulářem o absolvování trenérské praxe).
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Trenér plavání 3. třídy

Základní stupeň trenérského vzdělání, po jehož dosažení může být trenér registrován jako trenér
ČSPS. Držitelem kvalifikace Trenér 3. třídy se může stát osoba ve věku 18 let a starší s plnou
právní svéprávností.

Kvalifikaci Trenér 3. třídy lze získat třemi způsoby:
a) překlopením licence 4. trenérské třídy (viz odstavec Trenér plavání 4. třídy),
b) úspěšným zakončením studia na Sportovním gymnáziu včetně maturity z předmětu Teorie
sportovní přípravy a doloženou trenérskou praxí absolvovanou u trenéra 2. nebo 1. třídy
v rozsahu min. 15 hodin dle metodického pokynu ČSPS (viz příslušné formuláře), min.
3letou registrací plavce u ČSPS, plaveckou závodní činností v posledních 3 letech
(minimálně v rozsahu 4 soutěží za rok),
c) úspěšným absolvováním řádného školení Trenér 3. třídy (viz dále)
d) uchazeč o trenérskou kvalifikaci přicházející ze zahraničí, který splní následují podmínky:
- členská registrace v IS ČSPS za registrovaný klub u ČSPS
- doložená trenérská praxe u zahraničního klubu minimálně 3 roky
- doložená zahraniční trenérská kvalifikace (licence)
Uchazeč o řádné školení Trenér 3. třídy musí splňovat následující podmínky:
a) věk 18 let a starší,
b) minimálně 3 roky registrace u ČSPS (jako plavec nebo trenér 4. trenérské třídy),
[Pozn: u uchazečů, kteří před zahájením školení Trenér 3. třídy dlouhodobě pobývali
v zahraničí, se bude posuzovat jejich způsobilost ke studiu individuálně a bude na žádost
TMK schvalována příslušnou sekcí ČSPS.]
Pravidla školení studia Trenér 3. třídy
Studium této úrovně vzdělání se skládá z všeobecné a specializované části v celkovém
rozsahu 50 hod. dle osnovy, kterou určuje ČSPS. Absolvent této úrovně vzdělání může
pracovat jako samostatný trenér plavání, a to pouze na úrovni klubu.
 Školení Trenér 3. třídy organizačně, lektorsky a evidenčně zajišťuje buď ČSPS nebo
krajské plavecké svazy ČSPS nebo pověřené kluby registrované u ČSPS nebo sportovní
fakulty, které mají s ČSPS uzavřenou dohodu o vzdělávání trenérů. Každé školení musí
splňovat požadavky (metodiku) ČSPS a být dopředu odsouhlaseno metodikem ČSPS. Pro
úspěšné zakončení studia musí absolvent splnit následující požadavky: 100% docházka na
školení Trenér 3. třídy; úspěšné vypracování závěrečného testu, a 10 hodin praxe v průběhu
školení Trenér 3. třídy u trenéra 2. nebo 1. třídy (doloženo vyplněným formulářem o
absolvování trenérské praxe).

3



Trenér plavání 2. třídy

Střední stupeň vzdělání, který navazuje na 3. trenérskou třídu.
Studium pořádá a) ČSPS nebo b) příslušné fakulty VŠ nebo VOŠ ČUS ve spolupráci s ČSPS - tyto
subjekty jsou povinny zajistit pro ČSPS veškeré administrativní náležitosti související se studiem –
ohlášení termínu studia a předání vzdělávacích sylabů hlavnímu metodikovi ČSPS, nahlášení seznamu
zájemců o studium, nahlášení seznamu absolventů, atd. (aktuální seznam fakult: viz bod 2.2)
Kvalifikaci Trenér 2. třídy lze získat těmito způsoby:
a) Absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu na příslušné
fakultě vysoké školy, která má pro udělení licence Trenér 2. třídy akreditaci pro
specializaci plavání (plavecké sporty) (aktuální seznam fakult: viz bod 2.2).
Pro úspěšné zakončení studia na partnerské fakultě ČSPS musí absolvent splnit
následující požadavky: úspěšné absolvování příslušného bakalářského nebo
magisterského studijního programu; úspěšné obhájení bakalářské nebo diplomové
práce na téma plavání (resp. jiného plaveckého odvětví), úspěšné splnění závěrečné
státní zkoušky.
b) Absolvováním bakalářského nebo magisterského studia na fakultách vysokých škol s
tělovýchovným vzděláváním bez specializace plavání po doplnění specializované části
plavání (resp. jiného plaveckého odvětví) v rozsahu 90 hodin.
c) Absolvováním školení Trenér 2. třídy na příslušné fakultě, která má akreditaci pro
školení Trenér 2. třídy zaměřené na plavání (plavecké sporty).
d) Absolvováním školení Trenér 2. třídy pořádajícím ČSPS
Obsah školení navazuje na předchozí osnovu studia Trenér 3. třídy a prohlubuje
dosavadní znalosti trenéra. Pro úspěšné zakončení školení Trenér 2. třídy musí student
splnit následující požadavky: aktivní účast na školení Trenér 2. třídy v celkovém
rozsahu 150 hodin (60 hodin všeobecná část + 90 hodin specializovaná část); úspěšné
obhájení zadané závěrečné práce, úspěšné vypracování závěrečného testu.
e) Uznáním trenérské kvalifikace u zahraničích žadatelů, kteří splní následují podmínky:
- členská registrace v IS ČSPS za registrovaný klub u ČSPS
- doložená trenérská praxe u zahraničního klubu minimálně 5 let
- doložená úspěšnost svěřenců na úrovni národního mistrovství
- doložená zahraniční trenérská kvalifikace (licence) úrovně Trenéra II. třídy*
- *doložená kopie fragmentů závěrečné práce na téma plaveckých sportů
související s buď s úspěšně ukončeným bakalářským nebo magisterským
studiem nebo s úspěšně ukončeným trenérským školením úrovně licence B
Pro udělení licence Trenér 2. třídy od ČSPS musí uchazeč kromě úspěšného
zakončení jakékoliv výše popsané formy studia (školení) Trenér 2. třídy, splňovat
následující podmínky:
a) věk 20 let a starší,
b) držitel kvalifikace 3. trenérské třídy po dobu minimálně 2 roky,
c) minimálně 2 roky praxe (vedení družstva) doložené klubem na příslušném formuláři,
[Pozn: u uchazečů, kteří před zahájením studia dlouhodobě pobývali v zahraničí se bude
posuzovat jejich způsobilost ke studiu individuálně a bude na žádost TMK schvalována
příslušnou sekcí ČSPS.]
Držitel kvalifikace (resp. licence) Trenér 2. třídy může samostatně trenérsky zabezpečit družstvo
na klubové úrovni, i na úrovni výběrových struktur ČSPS (SCM, reprezentace), vyjma pozice
reprezentačního nebo hlavního trenéra u reprezentací všech kategorií.
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Trenér plavání 1. třídy

Nejvyšší stupeň vzdělání v rámci ČSPS, který navazuje na 2. trenérskou třídu.
Studium pořádají příslušné fakulty VŠ ve spolupráci s ČSPS, které jsou povinny zajistit pro ČSPS
veškeré administrativní náležitosti související se studiem – ohlášení termínu studia, předání
vzdělávacích sylabů hlavnímu metodikovi ČSPS, nahlášení seznamu zájemců o studium, nahlášení
seznamu absolventů, atd. (aktuální seznam fakult: viz bod 2.2)
Studium Trenér 1. třídy trvá minimálně 2 roky (denní nebo distanční formou výuky).
Kvalifikaci Trenér 1. třídy lze získat dvěma způsoby:
a) Absolvováním magisterského nebo bakalářského studijního programu na příslušné
fakultě Vysoké školy, která má pro udělení kvalifikace Trenér 1. trenérské třídy akreditaci
pro specializaci plavání (plavecké sporty) (aktuální seznam fakult: viz bod 2.2).
Pro úspěšné zakončení studia na partnerské fakultě ČSPS musí absolvent splnit
následující požadavky: úspěšné absolvování příslušného magisterského studijního
programu; úspěšné obhájení magisterské práce na téma plavání (resp. jiné plavecké
odvětví); aktivní plnění trenérské praxe při studiu (doloženo klubem nebo ČSPS).
b) Absolvováním studia Trenér 1. třídy na příslušné fakultě, která má akreditaci pro školení
Trenér 1. třídy zaměřené na plavání (plavecké sporty).
Obsah školení navazuje na předchozí osnovu studia Trenér 2. třídy a dále prohlubuje
dosavadní znalosti trenéra. Pro úspěšné zakončení školení Trenér 1. třídy musí
frekventant splnit následující požadavky: aktivní účast ve výuce Trenéra 1. třídy; úspěšné
obhájení zadané závěrečné práce; úspěšné splnění ústního pohovoru; aktivní plnění
trenérské praxe při studiu (doloženo klubem nebo ČSPS).
[Pozn: Uchazeč o 1. trenérskou třídu v rámci trenérské školy (odstavec b) musí před zahájením studia vyplnit formulář
„Dotazník pro zájemce o studium Trenér I. třídy“, ve kterém uvádí své důvody pro získání kvalifikace Trenér 1. třídy. TMK
resp. příslušná plavecká sekce posuzuje adekvátní důvodu žadatele o studium kvalifikace Trenér 1. třídy: aktuální
trenérskou činnost, aktivitu v rámci organizace klubu, aktivitu v rámci vlastního vzdělávání a v rámci lektorské činnosti,
aktivitu v organizačních složkách ČSPS – SpS, SCM, reprezentací apod. TMK má právo nedoporučit příslušného žadatele
do studia 1. trenérské třídy. TMK musí toto nedoporučení odůvodnit a předat příslušné sekci ČSPS k finálnímu posouzení.]

c) Uznáním trenérské kvalifikace u zahraničích žadatelů, kteří splní následují podmínky:
- členská registrace v IS ČSPS za registrovaný klub u ČSPS
- doložená trenérská praxe u zahraničního klubu minimálně 8 let
- doložená úspěšnost svěřenců na mezinárodní úrovni
- doložená zahraniční trenérská kvalifikace (licence) úrovně Trenéra I. třídy*
- *doložená kopie fragmentů závěrečné práce na téma plaveckých sportů
související buď s úspěšně ukončeným bakalářským nebo magisterským
studiem nebo s úspěšně ukončeným trenérským školením úrovně licence A
Pro udělení licence Trenér 1. třídy od ČSPS musí uchazeč kromě úspěšného zakončení
jakékoliv výše popsané formy studia (školení) trenéra 1. třídy, splňovat následující podmínky:
a) věk minimálně 23 let,
b) držitel kvalifikace Trenér 2. třídy po dobu minimálně 3 roky,
c) minimálně 5 let praxe (vedení družstva) doložené klubem na příslušném formuláři,
[Pozn: u uchazečů, kteří před zahájením studia dlouhodobě pobývali v zahraničí se bude posuzovat jejich způsobilost ke
studiu individuálně a bude na žádost TMK schvalována příslušnou sekcí ČSPS.]

Držitel kvalifikace (resp. licence) Trenér 1. třídy může samostatně trenérsky zabezpečit družstvo
na všech úrovních klubových i výběrových struktur ČSPS včetně hlavních trenérských a
manažerských postů.
Každý trenér s licencí Trenér 1. třídy bude v rámci kreditového systému od 1. 1. 2020 posuzován
jako profesionální trenér (osoba s hlavní pracovní činností v oblasti každodenní plavecké přípravy
– viz bod 3.4.1).
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2.2

Instituce pořádající studijní programy pro možnost získání trenérských licencí ČSPS


Český svaz plaveckých sportů (dále jen ČSPS)
ČSPS je akreditovaným pracovištěm pro realizaci studijních programů Trenér plavání 3. a
2. třídy. ČSPS organizuje studium Trenér 3. třídy ve spolupráci s Krajskými plaveckými
svazy nebo pověřenými kluby. Studium Trenér 2. třídy realizuje buď ve vlastním
akreditovaném studijním programu, nebo ve spolupráci s níže uvedenými „partnerskými“
institucemi (na základě vypsání jejich vlastního studijního programu). Zodpovědnost za
realizaci studijních programů se všemi náležitostmi mají vybraní garanti. Garanty vybírá
příslušná sekce ČSPS, respektive TMK ČSPS. Garant studijního programu Trenér plavání
3. a 2. třídy musí splňovat tyto podmínky: pedagogická praxe minimálně 5 let, registrovaný
trenér plavání 1. třídy nebo dosažené magisterské vzdělání v oboru pedagogiky zaměřené
na tělesnou výchovu nebo sport.



Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS):
FTVS pořádá obecnou část studijních programů (školení) Trenér plavání 1., 2. a 3. třídy
(resp. kvalifikace A, B, C) v rámci Celoživotního vzdělávání (CVŽ); část specializace
zajišťuje Katedra plaveckých sportů FTVS UK. Za realizaci studijních programů (školení)
obecného základu odpovídá garant programu CVŽ a za realizaci studijních programů
(školení) specializace odpovídá garant Katedry plaveckých sportů FTVS a garant určený
TMK ČSPS.



Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen FTK): FTK pořádá
studium kvalifikace Trenér plavání 1., 2. i 3. třídy v rámci Celoživotního vzdělávání, pro
všeobecný základ i specializaci plavání, a to v termínech, které budou oznámeny a
potvrzeny TMK ČSPS. Za realizaci studijních programů odpovídá zástupce Katedry sportu,
oddělení plavání UP v Olomouci a garant určený TMK ČSPS.



Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně (dále jen FSpS): FSpS
pořádá studijní programy kvalifikace Trenér plavání 1. a 2. a 3. třídy pro všeobecný základ
i specializaci plavání, a to v termínech, které budou oznámeny a potvrzeny TMK ČSPS. Za
realizaci studijních programů, včetně náležitostí odpovídá Centrum celoživotního
vzdělávání FSpS MU ve spolupráci s oddělením plavání na Katedře atletiky, plavání a
sportů v přírodě FSpS MU a garant určený TMK ČSPS.



Fakulty ostatních Vysokých škol, které mají akreditován studijní bakalářský nebo
magisterský program zaměřený na trenérství a sportovní výkonnost, v jehož rámci lze
vystudovat obecný základ trenérské kvalifikace 2. třídy. Za realizaci studijního programu,
včetně náležitostí odpovídá pověřený garant příslušné fakulty.



Vyšší odborná škola ČUS v Praze (dále jen VOŠ ČUS): VOŠ ČUS pořádá školení
obecného základu trenérské kvalifikace 2. třídy, a to v termínech, které budou oznámeny
a potvrzeny TMK ČSPS. Za realizaci studijního programu, včetně náležitostí odpovídá
pověřený garant VOŠ ČUS a garant určený TMK ČSPS.



Sportovní gymnázia: Sportovní gymnázia se podílejí na vzdělávání studentů v oblasti
plavání v rámci předmětu Teorie sportovní přípravy. Absolvent SG má po úspěšném
složení maturitní zkoušky z předmětu TSP nárok na kvalifikaci (licenci) Trenér plavání 3.
třídy, současně s doložením praxe (dle příslušného metodického pokynu pro Sportovní
gymnázia) v plaveckém klubu.

Veškeré garance a parametry studia specializace jsou předmětem smlouvy (dohody) uzavřené mezi
ČSPS a vzdělávacími institucemi, které budou studium specializace zajišťovat. Zadavatelem obsahu
studijních programů specializace plavání (plaveckých sportů) je ČSPS po dohodě s příslušnými
vzdělávacími institucemi. Před zahájením školení trenérské třídy musí hlavní metodik ČSPS schválit
příslušné vzdělávací instituci seznam uchazečů (zda splňují kritéria pro nastoupení do studia
trenérství příslušné kvalifikace dle KŘ ČSPS). Po úspěšném absolvování příslušného školení nebo
studia (dle výše uvedených podmínek) potvrdí frekventantům příslušná instituce úspěšné zakončení
udělením Osvědčení o trenérské kvalifikaci a následně bude ze strany ČSPS absolventům přiznána
příslušná trenérská licence, o které bude vydáno Osvědčení o trenérské licenci. (Platnost trenérské
licence u ČSPS podléhá kritériím kreditového systému – viz body 3.5, 3.6)
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2.3

Náležitosti spojené s organizací studijních programů

2.3.1 Organizátor školení Trenér III. třídy se řídí Směrnicí ČSPS pro pořádání školení Trenér III. třídy.
2.3.2 Organizátor školení nebo studijního programu Trenér II. třídy a Trenér I. třídy má vůči ČSPS
následující povinnosti:

Nahlášení a zveřejnění termínu školení nebo studijního programu ČSPS alespoň 3 měsíce
před samotným zahájením vzdělávacího programu.

Evidenci přihlášek do studijního programu ve spolupráci s hlavním metodikem ČSPS.

Evidenci poplatků za studium (v případě institucí spadajících pod ČSPS).

Dodání výukových materiálů a seznamu přednášejících hlavnímu metodikovi ČSPS.

Zajištění adekvátních prostor pro výuku teoretické i praktické části.

Založení a průběžná evidence třídní knihy studijního programu s docházkou a
studijními výsledky absolventů studijního programu (v rámci IS ČSPS).
2.4

Požadovaná forma trenérských certifikátů „Osvědčení“
Trenérský certifikát „Osvědčení“ vydává ČSPS (na základě akreditace MŠMT) po splnění všech
povinných náležitostí přihlášených frekventantů, které se váží k úspěšnému ukončení školení
(studia) a dodání potřebných administrativních materiálů pořadatelem školení (studia) (viz bod 2.3).
Trenérská licence 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

Podmínky pro uznání trenérské kvalifikace a trenérské licence
a) Podmínkou pro uznání trenérské kvalifikace je splnění veškerých náležitostí týkajících se
školení nebo studia trenérských tříd.
b) Podmínkou pro uznání trenérské licence je udělení trenérské kvalifikace.
c) Podmínkou pro udržení trenérské licence je průběžné vzdělávání v oblasti plavání
(plaveckých sportů) definované v Článku 3 (Průběžné vzdělávání trenérů), evidované
v rámci Kreditového systému.

2.6

Důvody ke snížení trenérské licence
Důvody ke snížení trenérské licence jsou:
a) vážné provinění proti morálním a etickým zásadám souvisejících s trenérskou činností
(řešeno v rámci kárného řízení ČSPS – disciplinární komise ČSPS nebo občanského
soudního řízení),
b) nenaplnění požadavků vyplývajících z Kreditového systému (viz Článek 3).
příklad:

-

snížení trenérské licence A na trenérskou licenci B
snížení trenérské licence B na trenérskou licenci C
snížení trenérské licence C na trenérskou licenci 0 (nula)

Pozn: Snížení trenérské licence na hodnotu 0 (nula) nemá přímý vliv na možnost další trenérské
praxe, ale může být bráno v potaz při případném uplatnění trenéra v rámci struktur ČSPS nebo při
interních hodnoceních v rámci klubu.
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Článek 3

SYSTÉM PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ
TERMÍNOVÁ LISTINA ŠKOLENÍ
KREDITOVÝ SYSTÉM
EVIDENCE VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ
Systém průběžného vzdělávání trenérů registrovaných pod Českým svazem plaveckých sportů
spojený s elektronickou evidencí byl zahájen v roce 2019 a jeho hlavním cílem je vytváření
podmínek pro zvyšování znalostí trenérů v oblasti tréninkové přípravy a soutěžení v plaveckých
sportech.
3.1

Termínová listina školení
Termínovou listinu školení najde každý trenér registrovaný u ČSPS na svém elektronickém profilu
ČSPS (viz Článek 5).
Termínovou listinu školení administruje:
a) hlavní metodik ČSPS (vkládá do IS ČSPS termíny vzdělávacích akcí, které pořádají
jednotlivé sekce ČSPS nebo nabídky vzdělávacích akcí přicházejících na ČSPS od
externích vzdělávacích institucí; informuje trenéry o možnostech vzdělávání),
b) oblastní správci IS ČSPS (vkládají do IS ČSPS termíny vzdělávacích akcí, které jsou
pořádány oblastními/krajskými články ČSPS; rozesílají na oblastní úrovni informace o
možnostech vzdělávání na klubové administrátory).

3.2

Kreditový systém ČSPS – hodnocení forem vzdělávání
Kreditový systém se týká pouze trenérů registrovaných v databázi ČSPS a slouží primárně ke
zvýšení motivace plaveckých trenérů všech trenérských tříd k průběžnému vzdělávání, sdílení
informací a zkušeností mezi trenéry. Za vzdělávací činnost oceňuje ČSPS trenéry tzv. kredity, které
jsou evidovány v IS ČSPS. Výši kreditů jednotlivých forem vzdělávání definuje níže uvedená
tabulka.
Tabulka 1 - Kreditový systém vzdělávání trenérů ČSPS

Kreditový systém ve zdělávání trenérů ČSPS
kategorie

SEMINÁŘE
ČSPS

SEMINÁŘE
ostatní
MENTORING

účast

přednes

klubový

1

+1

krajský

2

+2

celostátní

3

+3

mezinárodní

4

+4

tuzemský

2

+2

zahraniční

4

+4

1 kredit* = 90 min (platí pro mentora i mentorovaného)

(viz kap 3.2.1)

PUBLIKAČNÍ
ČINNOST

kratší materiály,
překlady, analýzy

2-8

studie, skripta,
učebnice, odborné

2 - 12

* maximální roční počet kreditů za mentoring je 12
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Rozsah a bodové
ohodnocení posuzuje
individuálně TMK.

3.2.1 Mentoring
Mentoringem se rozumí vztah dvou osob na profesní úrovni, kdy na jedné straně stojí mentor –
člověk, který předává své znalosti a zkušenosti a na druhé mentorovaný – člověk, který
naslouchá a přebírá poznatky mentora.
Mentor v tomto případě působí jako průvodce v plavecké oblasti, čímž pomáhá mentorovanému
nalézt správné cesty, nové inspirace a motivaci pro další osobní a profesní rozvoj v oblasti
plaveckých sportů.
ČSPS nabízí v rámci projektu Národního programu mentoringu (viz příloha – stejnojmenný
dokument) doporučený seznam mentorů pro příslušnou oblast plavecké přípravy.
Nejvyšší forma mentoringu je vzájemné obohacování obou zúčastněných stran, kdy i mentor
přijímá nové podněty od mentorovaného a zastává k nim určité stanovisko. Tato fáze mentoringu
tak může být oboustranně prospěšná.
Iniciátorem mentoringu je zpravidla mentorovaný – tedy trenér zpravidla s nižší trenérskou
kvalifikací, který vhodnou formou požádá trenéra s vyšší trenérskou kvalifikací o možnost
mentoringu.
Mentor s ohledem na časové a organizační možnosti naopak vhodnou formou potvrdí nebo
nepotvrdí žádost mentorovaného o mentoring.
O mentoring může požádat i trenér s nejvyšší trenérskou kvalifikací, a to trenéra s libovolnou
trenérskou kvalifikací. V případě takové formy mentoringu je vztah obou stran rovnocenný.
Evidovaný mentoring probíhá výhradně formou osobního setkání v rámci pracovní činnosti
mentora. Základní časovou jednotkou mentoringu pro udělení 1 kreditu do evidence
informačního systému je 90 minut aktivní mentorské činnosti a započítává se do informačního
systému oběma stranám mentoringu. Do základní časové jednotky mentoringu se započítává:
vstupní schůzka obou stran, veškeré konzultace v průběhu tréninkové jednotky i mimo ni,
závěrečná schůzka – shrnutí a závěry mentorské jednotky.
Potvrzením o mentoringu je výstupní formulář jakožto soubor v elektronické podobě nazvaný
„Mentoring“, který si mentorovaný připraví předvyplněný iniciály a cílem mentoringu. Následně jej
zašle před zahájením mentoringu mentorovi.
Po absolvování mentoringu mentor formulář doplní o potřebné údaje a zašle jej ve formátu pdf
mentorovanému. Obě strany vyplněný elektronický formulář použijí k individuální registraci
mentoringu do informačního systému (viz bod 3.3.2).

3.3

Evidence vzdělávacích forem (školení), trenérských tříd a kreditů do IS ČSPS
Pro průběžnou evidenci kreditů každého registrovaného trenéra u ČSPS byla spuštěna v roce
2019 elektronická databáze vzdělávacích forem a kreditů v rámci Informačního systému ČSPS.
Hlavním správcem IS ČSPS s nejširším oprávněním evidence a úprav jsou pověřené osoby za
ČSPS.
Dalšími osobami, které mají práva pro evidenci událostí do IS ČSPS jsou oblastní správci.
Konkrétní jména výše uvedených správců informačního systému v aktuálním období jsou
definována v seznamech externích administrátorů ČSPS na webových stránkách ČSPS.
Evidence kreditů probíhá podle počtu účastníků vzdělávací akce dvěma formami - hromadná
evidence a individuální evidence (viz dále).
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3.3.1 Hromadná evidence trenérských tříd a kreditů
Hromadnou evidencí se rozumí evidence 2 a více osob, které se zúčastnily stejné vzdělávací
akce.
Hromadnou evidenci trenérských tříd a kreditů zajišťuje přes nejbližšího oblastního
administrátora nebo u hlavního metodika ČSPS
a) pořadatel školení nebo jiné vzdělávací formy (u akcí pořádaných ČSPS a jeho složek),
b) zástupce skupiny, která se školení zúčastnila (u akcí pořádaných mimo ČSPS).
Pro hromadnou evidenci školení a kreditů musí pořadatel vzdělávací akce nebo zástupce
zúčastněné skupiny vzdělávací akce zaslat nejbližšímu oblastnímu administrátorovi nebo
hlavnímu metodikovi ČSPS následující údaje a materiály:
1) elektronickou formu pozvánky na vzdělávací akci (název, termín, místo),
a to alespoň 14 dní před zahájením vzdělávací akce (pokud je to reálně možné),
2) seznam jednotlivých témat a jména přednášejících vzdělávací akce,
3) seznam účastníků vzdělávací akce za ČSPS,
4) elektronicky zpracované výstupy ze vzdělávací akci (zápis poznatků, prezentace, odkazy
apod.).
3.3.2 Individuální evidence trenérských tříd a kreditů
Individuální evidencí se rozumí evidence 1 osoby, které se zúčastnila jakékoliv vzdělávací akce
nebo absolvovala mentoring (viz bod 3.2.1).
Individuální evidenci účasti na vzdělávací akci či mentoringu si zajišťuje přímo osoba, která se
zúčastnila konkrétní vzdělávací akce, a to formou registrace na svém osobním účtu v IS ČSPS.
Individuální žádosti o evidenci kreditů schvaluje hlavní metodik ČSPS, kterému se automaticky
zobrazí v systému elektronická žádost o individuální udělení kreditů.
Pro úspěšné schválení individuální žádosti o kredity je nutné, aby žadatel zadal (nahrál) do IS
ČSPS ve svém osobním profilu:
1) popis vzdělávací akce (název, termín, místo),
2) elektronickou formu pozvánky na vzdělávací akci (název, termín, místo),
3) osvědčení o absolvování nebo elektronicky zpracované výstupy ze vzdělávací akce
(zápis poznatků)

3.4

Kategorizace trenérů a stanovený počet kreditů v rozhodném období
Vzhledem k tomu, že prostředí trenérské základny v České republice zastupují trenéři různě
zainteresovaní na trenérském procesu, rozděluje Kvalifikační řád trenéry do 2 skupin: profesionální
trenéři a dobrovolní trenéři (při studiu nebo při zaměstnání).
3.4.1. Profesionální trenér
Za profesionální trenéry považuje Kvalifikační řád tyto trenéry registrované u ČSPS:
a) trenéři SpS finančně podporovaní ČSPS z programu TALENT,
b) koordinátoři SCM,
c) reprezentační trenéři a trenéři schválení jako stabilní součást realizačního týmu RD,
d) trenéři Sportovních gymnázií,
e) úvazkoví trenéři rezortních center,
f) trenéři, kteří dosáhli kvalifikaci Trenér 1. třídy po 1.1. 2021
3.4.2. Dobrovolní trenéři (při studiu nebo při zaměstnání)
Do kategorie „dobrovolný trenér“ jsou v rámci Kvalifikačního řádu zařazeni všichni trenéři, kteří
nespadají do žádné z kategorií „Profesionální trenér“.
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3.5

Parametry určující potvrzení trenérské licence na rozhodné 4leté období
3.5.1. Kritéria počtu kreditů pro prodloužení trenérské licence na rozhodné 4leté období
Tabulka 2 – Kritéria počtu kreditů pro prodloužení trenérské licence na rozhodné 4leté období

stupeň vzdělání

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

1. trenérská třída

Profesionální
trenéři
36 kreditů

Dobrovolní
trenéři
(18 kreditů)*

semináře účast
semináře přednášení
mentoring

20 kreditů
8 kreditů
8 kreditů

*12 kreditů
*2 kredity
*4 kreditů

2. trenérská třída

20 kreditů

10 kreditů

semináře účast
semináře přednášení
mentoring

12 kreditů
4 kredity
4 kredity

8 kreditů
2 kredity
nepovinné

3. trenérská třída

12 kreditů

8 kreditů

semináře účast
semináře přednášení
mentoring

8 kreditů
2 kredity
2 kredity

8 kreditů
nepovinné
nepovinné

4. trenérská třída

x

8 kreditů

a) semináře účast
8 kreditů
* platí pouze pro trenéry, kteří dosáhli vzdělání 1. trenérské třídy před 31.12.2020

pozn: Po 2 letém zkušebním období mohou být parametry upraveny.
3.5.2. Prodloužení trenérské licence
Prodloužení trenérské licence je automatické, pokud trenér splní v rámci své trenérské třídy
minimální určenou hranici plnění kreditů (viz tab. 3.5.1.) za rozhodné období (viz kap. 3.6).
Minimální hranice počtu kreditů za rozhodné období musí být dosaženo ve všech dílčích
parametrech pro příslušnou trenérskou třídu (viz tab. 3.5.1.).
3.6

Rozhodné období pro plnění kreditů v rámci udržení trenérské licence
Rozhodné období pro plnění požadovaného počtu kreditů v rámci udržení trenérské licence je 4 roky
(2021-2024), (2025-2028), ...
Plnění trenérských kreditů v rozhodném období je hlídán automaticky v IS ČSPS.

pozn: Počet kreditů u trenérů, kteří vstoupí do rozhodného období v průběhu 4 letého cyklu, se
počítá poměrově vůči plnému plnění následovně:
za 37 – 48 měsíců
za 25 – 36 měsíců
za 13 – 24 měsíců
za 6 – 12 měsíců
za 0 – 5 měsíců
3.7

100%
75%
50%
25%
0%

Nesplnění požadovaného počtu kreditů v rozhodném období

V případě, že trenér nedosáhne naplnění parametrů kreditový kritérií za rozhodné období, bude
mu na úrovni ČSPS dočasně snížena trenérská licence (evidována v IS ČSPS).
Pro zpětné „navýšení“ trenérské licence dle dosažené trenérské kvalifikace může trenér zažádat
hlavního metodika ČSPS. Hlavní metodik doporučí příslušnému žadateli adekvátní postup
(harmonogram) pro obnovení původní licence v rámci zrychleného procesu (tzn., že nemusí čekat
pro zpětné navýšení trenérské licence na ukončení následujícího rozhodného období).
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Článek 4

ELEKTRONICKÝ OSOBNÍ PROFIL TRENÉRA
Každý registrovaný trenér má zřízen v rámci IS ČSPS svůj osobní elektronický profil, ve kterém se
mimo jiné eviduje jak jeho získaná trenérská kvalifikace, tak se zde průběžně generují kredity
v rámci individuální i hromadné evidence kreditů.

Článek 5

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Od okamžiku platnosti směrnice platí tato v plném rozsahu pro plavání, dálkové plavání,
synchronizované plavání a skoky do vody.
Aktualizace licencí bude u všech trenérských oprávnění probíhat průběžně dle elektronického
nastavení v informačním systému, a to po 4 letech u každého registrovaného trenéra.
Tato směrnice byla schválena 16. 9. 2021 a je účinná od 16. 9. 2021.
Tato směrnice nahrazuje Směrnici 15/2017 Kvalifikační řád ze 6. 12. 2017.
K výkladu této směrnice v rozsahu řízeného odvětví jsou oprávněni předsedové příslušné sekce

Mgr. Roman Havrlant

Mgr. Jakub Tesárek v.r.

Mgr. Petr Ryška v.r.

hlavní metodik ČSPS

generální sekretář ČSPS

předseda ČSPS
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