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Vážení sportovní přátelé, 
 
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FTVS) 
připravuje ve školním roce 2006/2007 další běh Trenérské školy pro trenéry různých 
sportovních svazů a občanských sdružení. 
Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného  
studia získá frekventant vysvědčení a osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích, jehož 
platnost lze uplatnit i v zahraničí. Na základě požadavku na příslušný sportovní svaz či 
občanské sdružení mu bude vystaveno osvědčení  licence A, které ho opravňuje požádat 
živnostenský úřad o povolení živnosti. 
 
FTVS stanovuje pro přijetí tyto podmínky: 
- ukončené středoškolské vzdělání – m a t u r i t a 
- druhá nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví (licence B, II. tř.) 
- ve zcela výjimečných případech může svaz či občanské sdružení požádat děkana o 
poskytnutí výjimky o prominutí maturity. V tomto případě, v souladu s živnostenským 
zákonem, musí posluchač, jemuž byla poskytnuta výjimka, absolvovat všeobecně   
vzdělávací kurz v rozsahu 50 hodin ( matematika, fyzika, biologie a chemie). Kurz se 
koná vždy ve dvou konzultacích (pátek, sobota) v měsíci září – říjen.  Cena:   1 500.- Kč. 
 
O formě a způsobu výběrového řízení rozhoduje sportovní svaz či občanské sdružení 
podle svých vlastních kriterií, zvyklostí a možností. 
Ostatní specifické podmínky (délka praxe, výsledky trenérské práce apod.) stanovuje 
příslušný sportovní orgán, který je garantem výběrového řízení. 
 
E k o n o m i c k é  p o d m í n k y 
Školné je stanoveno ve výši 8 200.- Kč za každý školní rok. Je v přímé pravomoci 
příslušného sportovního svazu či občanského sdružení, zda přispěje posluchači na 
studium a jaká kriteria si pro příspěvek určí (po úspěšném absolvování studia apod.). 
Posluchač studuje na své náklady. 
Náklady na kurz (stravování, ubytování, cestovné a náklady na veškerá sportoviště) si 
hradí posluchač sám a náklady na vyučující (odměna vyučujícího, cestovné, stravné, 
ubytování) hradí FTVS. 
Z ekonomického hlediska s ohledem na náklady za specializaci je nutno, aby minimální 
počet posluchačů z jednoho sportovního odvětví byl aspoň 6 osob. 
V případě menšího počtu posluchačů je nutné, aby celá problematika úhrady 
specializace a kurzu byla před otevřením oboru projednána na školícím centru FTVS 
spolu se zástupci sportovního svazu (občanského sdružení). 
 
 



 
 
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK 
Centrum služeb – Školicí oddělení                                    
José Martího 31  
162 52 Praha 6 – Veleslavín 
 
Termín uzávěrky přihlášek: 
 

15. k v ě t n a  2006 – prosíme o dodržení termínu  
 
Po tomto datu bude svolána schůzka zástupců příslušných sportovních orgánů, jejichž 
členové budou na FTVS studovat a obě zainteresované organizace podepíši smlouvu o 
studiu. 
 
 
 
Připomínka sportovním svazům a občanským sdružením jejichž výuka specializace 
v roce 2006/07 koresponduje s bakalářským studiem – tj. pro sporty: basketbal, alpské 
discipliny, cyklistika, gymnastika, kanoistika, házená, sportovní lezení a biatlon: 

Prosíme, abyste výběru věnovali zvýšenou pozornost . 
 
 
 
 
Děkujeme . 
 
 
 
S přátelským pozdravem  
 
 
 
 
Doc. PhDr. Jan Karger, 
proděkan pro rozvoj 
 


