
Vážené kolegyně a kolegové,

rozvoj a vzdělávání trenérů musí fungovat i v nevyzpytatelné době. 
Současné podmínky jsou pro nás příležitostí, abychom školení trenérů 
Licence B - Společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry 
ještě více zintenzivnili a přiblížili trenérské praxi. Ve spolupráci 14 svazů 
sportovní her a České trenérské akademie ČOV jsme tak urychlili změny, 
nad kterými jsme s kolegy ze sportovních her řadu měsíců  diskutovali. 
Naším cílem je rozvíjet budoucí trenéry k ještě větší zodpovědnosti 
a samostatnosti , ke kritickému myšlení, komunikaci a řešení konkrétních 
situací z praxe.

Příští běh školení trenérů Licence B - Společný základ sportovního 
tréninku pro sportovní hry, akreditované MŠMT ČR, tak proběhne 
ve třech fázích:

1)  distanční studium: přednášky a prezentace budou přihlášeným 
trenérům k dispozici online po dobu 4 týdnů, aby si mohli sami zvolit 
optimální studijní čas. K video podkladům bude lektory nabídnuta 
i doporučená literatura a další zdroje, se kterými budou moci trenéři 
volně pracovat.

2)  online test ze znalostí z předchozího samostatného online studia. 
Po úspěšném absolvování testu obdrží trenéři pozvánku na třetí 
praktickou část kurzu - prezenční studium. V případě neúspěchu 
v online testu budou mít trenéři šanci test po přiměřené ochranné 
lhůtě opakovat.

3)  prezenční studium: Jeho obsahem budou přednášky, praktické 
ukázky a workshopy v menších skupinách pod patronací zkušeného 
lektora/lektorů. Jejich cílem bude teoreticky získané znalosti prakticky 
využít při řešení konkrétních situací a také obhájit v diskuzi. Pokud 
by vládní opatření prezenční studium neumožnila, hledali bychom 
operativně schůdná řešení.

Termín školení první a druhé části bude v květnu a třetí část 
proběhne v 11.–12. 6. 2021. 
Rozsah školení Společný základ sportovního tréninku pro sportovní 
hry bude minimálně 50 hodin, cena je 3700 Kč. Součástí školení je 
i 1 kniha z edice ČOV, další knihy z této edice si účastníci kurzu budou 
moci přednostně zakoupit. 2 denní prezenční víkendový kurz proběhne 
pravděpodobně ve Sportovním centru Nymburk. Specializovanou část 
školení si v souladu s akreditací MŠMT ČR provádějí jednotlivé sportovní 
svazy samy. 

Další informace budou poskytnuty v průběhu dubna.
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