
Postup k získání akreditivaného kurzu FTVS trenérský kurz licence B /II. třídy/ 

A) Obsah kurzu pro zájemce s maturitou :  

-  obecná část tělovýchovného základu 50 hod, (pořádá FTVS, cena cca 3500 Kč)                                                                                             

-  sportovní specializace 100 hod, (pořádá trenérská rada ČŽL ) 

 

B ) Obsah kurzu pro zájemce bez maturity: 

-  obecná část všeobecně vzdělávacího základu 50 hod (pořádá FTVS) 

-  obecná část tělovýchovného základu 50 hod, (pořádá FTVS, cena cca 3500 Kč)                                                                                             

-  sportovní specializace 100 hod, (pořádá trenérská rada ČŽL ) 

                                                                                                                                           

Pro zabezpečení vymezených stanovisek, záměrů a cílů se UK v Praze FTVS zavazuje:  

- zajišťovat přednášky vymezené rozsahem podepsané smlouvy    
- vést o školení požadovanou dokumentaci ( třídní knihu, učební plány, protokoly o závěrečné 

zkoušce, podepsanou dohodu o školení apod. ).. 
- v případě úspěšného absolvování rekvalifikace vydat osvědčení pro živnostenský úřad  

a doklad pro sportovní svaz či obč. sdružení pro přiznání trenérské ( cvičitelské) II. třídy ( licence B).   

- v tomto případě zajistí UK v Praze FTVS veškerou organizační práci, celou oblast  ekonomickou a ve 
spolupráci se smluvní stranou i část studijní. Při této příležitosti využije veškerou pomoc  
sportovního svazu či obč. sdružení ( zařízení, sportoviště apod.) k dosažení co nejkvalitnějších 
výsledků.   

-     archivovat veškerou dokumentaci pro případnou kontrolu        

 

Pro zabezpečení vymezených stanovisek, záměrů a cílů se sportovní svaz či obč. sdružení zavazuje : 
- provést a zabezpečit kvalitní výběr uchazečů o studium rozdělených na maturanty a    

nematuranty. 

- předat kompletní seznamy včetně adres ŠKC UK v Praze FTVS 
- sport. svaz či občanské sdružení  předá ŠKC UK v Praze FTVS učební plány na sportovní specializaci 

v rozsahu 100 hodin. 
- sportovní svaz, či občanské sdružení se zavazují podílet se svými lektory na výuce  sportovní 

specializace    
- sportovní svaz , či občanské sdružení v případě požadavku doporučí, či poskytne sportoviště, zařízení 

apod. pro potřeby školení. 
 

 


