Trenérská škola - licence „A“ (I. třídy)
ve školním roce 2012-13
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FTVS) připravuje ve
školním roce 2012/2013 další běh Trenérské školy.
Trenérská škola probíhá na základě písemné dohody o spolupráci mezi FTVS a sportovním
svazem - ČSFu.
Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného
studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích včetně vysvědčení, jehož
platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského
průkazu nejvyššího vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání
živnostenského listu „Provozování tělovýchovných a sportovních služeb“ v oblasti studované
specializace.

Podmínky studia:
 Ukončené středoškolské vzdělání – maturita (vysvědčení ověřené notářem).
 Zájemce o studium musí být držitelem trenérské licence „B“ (II. Třídy).

Průběh studia:




Délka studia je dva roky.
Studium na FTVS probíhá v pátek od 12:00 do soboty do 17:00 jednou v měsíci od
října do června.
Výuka specializace bude navazovat na termíny konzultací vyhlášené FTVS,
posluchačům bude vždy včas oznámen čas a místo výuky.

Ekonomické podmínky:
Posluchači studují na své náklady. Vedle základního poplatku, který student hradí vždy před
zahájením 1. a 2. ročníku školy, hradí si student cestovné, ubytování, stravné, odbornou
literaturu a veškeré náklady na kurz SPECIALIZACE.




Poplatek za výuku na FTVS je stanoven pro rok 2012/2013 ve výši 11.000,- Kč.
zaslat poplatek za teoretickou část Trenérské školy na účet č.: 154961840/0600 ve
výši 11.000,- Kč nejpozději do 13. srpna 2012 (jako variabilní symbol uvádějte své
rodné číslo před lomítkem a dále laskavě uveďte, že se jedná o platbu za teoretickou
část Trenérské školy).
Je v přímé pravomoci příslušného sportovního svazu – ČSFu stanovit výši poplatku za
výuku specializace. Tato částka je přímo úměrná počtu zájemců o studium. Výše
tohoto poplatku bude zájemcům sdělena po doručení všech přihlášek.

Např. Pokud tento ročník budou studovat 3 studenti, bude výše poplatku za specializaci pro rok 2012/2013
ve výši 10.000,- Kč.

Důležitý termín:
Přihlášky* posílejte do 13. 8. 2012 na adresu bojova.umeni@seznam.cz
* Přihláška je přiložena jako samostatný dokument.
Za ČSFu
Petr Václavík
Lektor Specializace

