Trenérská směrnice a kritéria trenérských licencí
Český florbal (dále jen „ČF“) ve smyslu svého poslání daného Stanovami ČF ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje
systém vzdělávání trenérů florbalu jako službu svým členským oddílům a jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat
odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev florbalu v oddílech i v orgánech ČF.

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Licenční školení a doškolovací semináře
1.1. Licenční školení (dále jen „školení“) a doškolovací semináře (dále jen „semináře“) jsou vymezené obsahem
učiva, počtem učebních hodin a kreditů podle Trenérské směrnice (dále jen „tato směrnice“).
1.2. Garantem obsahu výuky školení a seminářů je hlavní metodik ČF (dále jen “garant“).
1.3. Školení i semináře jsou pořádány regionálními metodiky, hlavním metodikem ve spolupráci metodiků s dalšími
vybranými subjekty (dále jen „pořadatelé“).
1.4. Na školení a semináře pořádané ČF je možné se hlásit pouze přes florbalový informační systém (dále jen “FIS“).
1.5. Školení a seminářů se mohou účastnit osoby s jiným než českým občanstvím, pokud je jejich znalost českého
případně slovenského jazyka a schopnost v něm komunikovat na dostačující úrovni k absolvování testů, ústních
zkoušek a písemného vypracování zadaných úkolů.
1.6. Školení a seminářů se mohou účastnit osoby, které jsou členy ČF, a které splní podmínky pro přihlášení
stanovené touto směrnicí a pořadatelem akce.
1.7. Školení a semináře jsou dle obsahové a časového náročnosti ohodnoceny počtem kreditů. Pro školení je počet
kreditů dán příslušným studijním řádem. U seminářů je počet kreditů stanoven individuálně na základě obsahové,
časové a úkolové náročnosti. Časová náročnost v kreditním systému u školení a seminářů rámcově odpovídá
jeden kredit jedné vyučovací hodině.
1.8. Za účast na školeních a seminářích je vyžadován poplatek, jehož výši stanovuje dle obsahové a časové
náročnosti KVM. Pro držitele Aktivní trenérské licence je absolvování seminářů pořádaných regionálními a
hlavním metodikem bezplatné s výjimkou speciálních doškolovacích seminářů, kde je cena stanovena dle
specifik akce. Cena školení je rozdílná u jednotlivých trenérských licencí:
a) Doškolovací seminář je 500,- Kč za celý seminář (v případě neaktivní trenérské licence)
b) Trenérská licence D je 1 000,- Kč za celé školení
c) Trenérská licence C je 3 000,- Kč za celé školení
d) Trenérská licence B je 10 000,- Kč za celé školení
e) Trenérská licence A je 11 000,- Kč za rok

Článek 2
Licenční školení
2.1. Licenční školení slouží k získání odborné trenérské způsobilosti a k získání trenérské licence (dále jen „licence“).
2.2. Trenérská licence je získána absolvováním příslušného školení a splnění všech požadavků nastavených touto
směrnicí a pořadatelem školení.
2.3. Školení jsou dělena podle stupňů odbornosti tak, aby trenéři postupně získávali trenérské znalosti a dovednosti.
V rámci vzdělávání trenérů se udělují tyto licence:
a) Trenérská licence D
b) Trenérská licence C
c) Trenérská licence B
d) Trenérská licence A
2.4. V případě přihlášení trenéra na školení, je trenér povinen se v případě nedostavení omluvit pořadateli akce. V
případě neomluvení je mu na příštím školení účtována částka, která se rovná až polovině ceny školení, na které
byl trenér přihlášen.
2.5. Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží trenér přes FIS Osvědčení o absolvování a ve FISu
mu bude přidělena příslušná trenérská licence.
2.6. Platnost licence je omezena časově a po uplynutí této doby licence automaticky zaniká. Nárok na její prodloužení
nevzniká jejím uplynutím a je nutné postupovat dle Článku 4 této směrnice před uplynutím její platnosti. Po
uplynutí platnosti licence je možné požádat o její znovunabytí výhradně dle Článku 8 této směrnice.
2.7. V případě zisku jiné výše trenérské licence se trenérovi nulují všechny dříve získané kredity.
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Článek 3
Doškolovací semináře
3.1. Doškolovací semináře slouží ke zvýšení odborné trenérské způsobilosti a k prodlužování platnosti trenérské
licence.
3.2. K úspěšnému absolvování semináře je vyžadováno prezenční absolvování příslušného semináře a splnění všech
požadavků nastavených touto směrnicí a pořadatelem semináře.
3.3. Rozsah semináře závisí na zvoleném tématu.
3.4. V případě přihlášení trenéra na seminář, je trenér povinen se v případě nedostavení omluvit pořadateli akce.
V případě neomluvení je mu na příštím semináři účtována částka navíc až do výše 500,- Kč.
3.5. Po úspěšném absolvování semináře pořadatel přidělí trenérovi stanovený počet kreditů do FISu.

Článek 4
Platnost trenérské licence
4.1. Trenérská licence se vydává na základě úspěšného absolvování školení s platností do 30. 6. třetího (licence D
a C) či čtvrtého (licence B a A) kalendářního roku po datu získání licence.
4.2. Licenci si trenér aktivuje každý rok od 1. července s platností na jednu soutěžní sezónu vždy do 30. června dané
sezóny. Okamžikem aktivace licence je přiřazení platby licenčního poplatku k trenérovi ve FISu. Licenční
poplatek je u trenéra stanoven ve výši 500,- Kč za sezónu. Oddílová příslušnost či její změny nemají vliv na
platnost trenérské licence.
4.3. Pro prodloužení platnosti licence po skončení časového období dle Článku 4 bodu 4.1, je nutné během platnosti
licence splnit alespoň jednu z níže uvedených podmínek:
a) u licence D:
získat během platnosti licence minimálně 10 kreditů
absolvovat školení licence C se ziskem minimálně 29 kreditů za docházku
b) u licence C:
získat během platnosti licence minimálně 12 kreditů
absolvovat školení licence B se ziskem minimálně 100 kreditů za docházku
c) u licence B:
získat během platnosti licence minimálně 15 kreditů
absolvovat školení licence A se ziskem minimálně 200 kreditů za docházku
d) u licence A:
získat během platnosti licence minimálně 20 kreditů
4.4. Trenérská licence je v případě zisku požadovaného počtu kreditů prodloužena k poslednímu dni její platnosti o
dobu trvání příslušné licence. V případě prodloužení trenérské licence se nulují všechny dříve získané kredity.
Kredity získané v předchozích obdobích se nedají využít na následné prodloužení licence.

Článek 5
Přiznání trenérské licence
5.1. Přiznání trenérské licence D
a) trenérům, kteří absolvovali školení trenérské licence D.
b) absolventům bakalářského nebo magisterského studia obor Tělesná výchova na pedagogických nebo
sportovních fakultách, a kteří absolvují florbalovou část licence D,
c) reprezentantům České republiky, jestliže hráč/hráčka odehraje v reprezentačním družstvu minimálně 30
mezistátních utkání a získají 5 kreditů za seminář tematicky zaměřený na rozvoj mládeže nebo absolvují
všeobecnou část licence D.
d) v mimořádných případech může být licence přiznána na základě rozhodnutí KVM ČF.
5.2. Trenérská licence C
a) trenérům, kteří absolvovali školení trenérské licence C.
b) studentům florbalové specializace na sportovních fakultách po dobu jejich studia, kteří prokáží zápis do
druhého ročníku studia, v případě, že obsah výuky a lektoři jsou schváleni hlavním metodikem.
c) držitelům dvou nejvyšších stupňů licencí ve vybraných sportovních odvětvích, kteří absolvují florbalovou část
licence C.
d) v mimořádných případech může být licence přiznána na základě rozhodnutí KVM ČF.
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5.3. Trenérská licence B
a) trenérům, kteří absolvovali školení trenérské licence B.
b) studentům florbalové specializace bakalářského studia na sportovních fakultách, kteří úspěšně zakončili
studium státní bakalářskou zkoušku z trenérské specializace florbal a bakalářskou práci vypracovali na
florbalové téma, v případě, že obsah výuky a lektoři jsou schváleni hlavním metodikem a absolvují speciální
školení.
5.4. Trenérská licence A
a) trenérům, kteří absolvovali školení trenérské licence A.
5.5. Trenérská praxe se prokazuje oddílem prostřednictvím oficiálních soupisek a zápisů o utkání. Do trenérské praxe
se započítává i funkce asistent trenéra, pokud je trenér zapsaný v zápise o utkání.
5.6. Žádost o přiznání trenérské licence bude projednávána KVM na základě elektronické žádosti podané sekretáři
KVM.

Článek 6
Licence zahraničních trenérů
6.1. Držitelé zahraničních trenérských licencí majících zájem o působení v soutěžích ČF jsou povinni požádat o
vystavení české trenérské licence.
6.2. Česká trenérská licence se jim vydá na základě písemné žádosti, ke které předloží doklady o dosaženém
trenérském nebo tělovýchovném vzdělání a dosavadní trenérské praxi. Žádost se zasílá elektronicky hlavnímu
metodikovi. KVM rozhodne o stupni licence, která zahraničnímu trenérovi přísluší.
6.3. Licence pro zahraniční trenéry má platnost dva soutěžní roky a může být obnovena za podmínek obdobných pro
obnovu licencí českých trenérů.

Článek 7
Odnětí licence
7.1. Licence všech stupňů může být odňata, jestliže se trenér:
a) dopustil podvodu při získávání trenérské licence,
b) dopustil disciplinárního provinění,
- dopustil zvlášť vážného disciplinárního provinění:
- dopustil napadení soupeře, trenéra nebo funkcionáře a oplácení takového napadení na hrací ploše
nebo mimo hrací plochu v areálu haly či v jeho blízkosti,
- napadl rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj,
- úmyslně ovlivňoval výsledek utkání – narušil regulérnost soutěže,
- úmyslně se dopustil nesprávnosti při registračním, licenčním a oddílovou příslušnost měnícím řízení,
- umožnil neoprávněné nastoupení hráče k utkání,
- porušil zákony, stanovy, řády a předpisy ČF a rozhodnutí jejích orgánů,
- porušil zákaz o používání dopingu.
c) dopustil úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen.
7.2. Licenci odnímá KVM, podkladem pro odnětí může být v souladu s Článkem 7 rozhodnutí příslušné disciplinární
komise, odborné komise či dalšího orgánu. Odnětí licence musí mít formu písemného rozhodnutí s odůvodněním
a musí být zasláno trenérovi elektronickou poštou.
7.3. Licence může být odňata:
a) dočasně, z důvodů uvedených v odst. 7.1. písm. a), b),
b) trvale, z důvodů uvedených v odst. 7.1. písm. b), c).
7.4. Při dočasném odnětí licence má trenér možnost písemně žádat o její znovunabytí, a to nejdříve po uplynutí 6
měsíců.
7.5. Proti odnětí licence má trenér možnost odvolat se k ORK ČF, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o
odnětí licence.
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Článek 8
Znovunabytí licence
8.1. Při odnětí licence či uplynutí doby její platnosti může pověřený orgán učinit její udělení závislým na splnění
podmínek stanovených hlavním metodikem. Splnění těchto podmínek je poté závazné pro znovunabytí dané
licence.
8.2. V případě znovunabytí je možné žádat o získání stejného či nižšího stupně dosažené licence, ovšem případné
snížení udělené licence v procesu znovunabytí je trvalého charakteru a opětovné získání vyššího stupně je poté
možné výhradně absolvováním řádného školení dané licence.
8.3. Znovunabytí licence je posuzováno na základě osobní žádosti toho, kdo o znovunabytí žádá. Žádost o
znovunabytí trenérské licence bude posouzena hlavním metodikem na základě elektronické žádosti podané přes
FIS.
8.4. Za znovunabytí licence se určují tyto poplatky:
a) u licence D - 300,- Kč
b) u licence C - 500,-Kč
c) u licence B - 750,- Kč
d) u licence A - 1 000,- Kč

Článek 9
Požadavky na trenérské vedení družstev
9.1. Pro účast družstev v soutěžích může být na základě příslušného článku soutěžního řádu ČF vyžadován trenér
s patřičnou licencí. Konkrétní požadavky pro jednotlivé soutěže jsou stanoveny v druhé části této směrnice.
Změny požadavků na trenérské vedení družstev v jednotlivých soutěžích musí být oznámeny oddílům minimálně
jeden rok předtím, než vstoupí v platnost.
9.2. Povinnosti oddílu dle druhé části této směrnice plní pouze trenér s aktivní licencí.

Článek 10
Přechodná a závěrečná ustanovení
10.1.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019.
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ČÁST DRUHÁ
POŽADAVKY NA TRENÉRSKÉ VEDENÍ DRUŽSTEV
V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍCH
Článek 1
Obecná ustanovení pro trenérské vedení družstev
1.1. U družstva, které startuje v soutěžích řízených ČF musí působit trenér s minimální požadovanou licencí, který je
současně starší 18 let. V případě, že je trenér mladší 18 let, tak musí být na utkání přítomen vedoucí týmu starší
18 let.
1.2. Za působení trenéra u družstva bude považováno, pokud bude uveden na soupisce některého družstva daného
oddílu jako hlavní trenér a současně bude trenér s aktivní požadovanou licencí přítomen a uveden v Zápise o
utkání minimálně při 70% utkání daného družstva.
1.3. V případě nesplnění povinné účasti trenéra na utkáních bude družstvu udělena pokuta v poměru za každých
započatých 10% nesplnění požadované účasti na utkáních ve výši dle platného Příkladového sazebníku
pořádkových pokut.
1.4. Po dobu konání studia licence A nebo B je student oprávněn disponovat licencí A nebo B pro plnění
předepsaných povinností v oddílu. Licence je však udělována jen po dobu studia a v případě nesplnění podmínek
studia mu bude odebrána. Tato dočasná licence bude studentovi poskytnuta jen při prvním nástupu ke studiu
licence A nebo B.

Článek 2
Minimální trenérské vedení od sezony 2019/2020
Licence
Kategorie

Soutěž

Muži

Superliga

X

1. Liga

X

A

B

C

Národní liga

X

Divize

X

Regionální soutěž
Kategorie

Soutěž

Ženy

Extraliga

X*
A

B

C
X

Regionální soutěž

X*

Kategorie

Soutěž

Junioři

Nejvyšší úroveň soutěže

A

B

C
X**

Nejnižší úroveň soutěže
Kategorie

Soutěž

Juniorky, Dorostenci

Nejvyšší úroveň soutěže

X
A

B

C
X**

Nejnižší úroveň soutěže
Soutěž

Dorostenky a starší žáci

Nejvyšší úroveň soutěže

X
A

B

C

Regionální soutěž

D

X***

Regionální soutěž
Mladší žáci, elévové, přípravka,
mini-přípravka, starší žákyně,
mladší žákyně, elévky, minižákyně

D

X

Ostatní úrovně soutěží
Kategorie

D

X

Ostatní úrovně soutěží

Soutěž

D

X

1. Liga

Kategorie

D

X
A

B

C

D
X

* Družstva, která startují v soutěžích dospělých, pokud to vyžaduje schválený předpis soutěže, s výjimkou posledních dvou soutěží v regionu, které
jsou vždy pořádány bez jakýchkoliv požadavků na výši trenérské licence.
** Družstva, která startují v jiné než nejvyšší úrovni soutěže a nejnižší úrovni regionální soutěže, alespoň druhým rokem.
*** Družstva, která startují v nejvyšší úrovni regionální soutěže (i v případě, že se jedná o jedinou soutěž), alespoň druhým rokem.
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Článek 3
Minimální trenérské vedení od sezony 2020/2021
Licence
Kategorie

Soutěž

Muži

Superliga

X

1. Liga

X

A

B

C

Národní liga

X

Divize

X

Regionální soutěž
Kategorie

Soutěž

Ženy

Extraliga

X*
A

B

C
X

Regionální soutěž

X*

Kategorie

Soutěž

Junioři

Nejvyšší úroveň soutěže

A

B

C
X**

Nejnižší úroveň soutěže
Kategorie

Soutěž

Juniorky, Dorostenci

Nejvyšší úroveň soutěže

X
A

B

C
X**

Nejnižší úroveň soutěže
Soutěž

Dorostenky a starší žáci

Nejvyšší úroveň soutěže

X
A

B

C

Regionální soutěž

D

X***

Regionální soutěž
Mladší žáci, elévové, přípravka,
mini-přípravka, starší žákyně,
mladší žákyně, elévky, minižákyně

D

X

Ostatní úrovně soutěží
Kategorie

D

X

Ostatní úrovně soutěží

Soutěž

D

X

1. Liga

Kategorie

D

X
A

B

C

D
X

* Družstva, která startují v soutěžích dospělých, pokud to vyžaduje schválený předpis soutěže, s výjimkou posledních dvou soutěží v regionu, které
jsou vždy pořádány bez jakýchkoliv požadavků na výši trenérské licence.
** Družstva, která startují v jiné než nejvyšší úrovni soutěže a nejnižší úrovni regionální soutěže, alespoň druhým rokem.
*** Družstva, která startují v nejvyšší úrovni regionální soutěže (i v případě, že se jedná o jedinou soutěž), alespoň druhým rokem.
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PŘÍLOHA TRENÉRSKÉ SMĚRNICE
STUDIJNÍ ŘÁDY
Trenérská školení řídí a organizuje Komise vzdělávání a talentované mládeže (dále jen „KVM“) ve spolupráci
s hlavním metodikem a jednotlivými regionálními metodiky.

STUDIJNÍ ŘÁD – KREDITNÍ SYSTÉM
1.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STUDIA
1. Studium jednotlivých trenérských licencí a jejich prodloužení rozlišuje organizaci studia, podmínky přijetí, poplatky,
úkoly a podmínky ukončení, jejichž znění je dáno studijním řádem.
2.
KREDITY
1. Cílem kreditního systému je vytvořit prostor pro vzdělávání trenérů a to i mimo akce pořádané ČF.
2. V kreditním systému může trenér kredity získávat i ztrácet dle tabulky níže:
Činnosti vedoucí k získání kreditů

Počet kreditů

Účast trenéra na doškolovacím semináři

1 až 10 kreditů

Účast trenéra na ostatních vzdělávacích akcích zaštítěné Českým florbalem

1 až 10 kreditů

Absolvování zahraniční stáže

6 kreditů

Absolvování Tour de Club

2 kredity

Trénování reprezentace ČR z pozice hlavního trenéra nebo asistenta (za každý rok)

5 kreditů

Trénování regionálních výběrů z pozice hlavního trenéra nebo asistenta (za každý rok)

2 kredity

Lektorská činnost v rámci systému vzdělávání (za každou akci)

1 až 2 kredity

Činnosti vedoucí ke ztrátě kreditů

Počet kreditů

Udělení ČK2 trenérovi

5 kreditů

Udělení ČK3 trenérovi

10 kreditů
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STUDIJNÍ ŘÁD LICENCE D
1.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
1. Cílem školení je naučit trenéry sestavovat trénink tak, aby hráče bavil a současně rozvíjel herní dovednosti a
tvořivost hráčů. Zároveň během školení trenéři přijímají myšlenku, že elitní hráči se z dětí mají stát až v budoucnu,
a že nyní se mají u dětí snažit hlavně vybudovat silnou emoční vazbu k florbalu a sportování obecně.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
ORGANIZACE STUDIA
Rozpis nabídky jednolivých školení vypisuje regionální metodik (dále jen „pořadatel“) v průběhu celé sezony.
Školení je organizováno jako jednodenní studium v rozsahu 5 hodin samostudia a 10 hodin prezenčního studia.
Školení bude otevřeno v případě, že se přihlásí minimálně 10 studentů, kteří budou splňovat podmínky nastavené
Trenérskou směrnicí (dále jen „touto směrnicí“) a studijním řádem licence D.
Maximální kapacita školení je 20 studentů, pokud hlavní metodik nestanoví jinak.
Termín, hodinu zahájení, místo konání a základní informace o školení naleznou studenti ve florbalovém
informačním systému (dále jen „FIS“).
Kontaktní osobou ve studijních záležitostech je pro studenty pořadatel školení.
3.
PODMÍNKY PŘÍJETÍ KE STUDIU

1. Student musí být starší 16 let.
2. Student musí splnit podmínky dané touto směrnicí a pořadatelem školení.
4.
NÁSTUP KE STUDIU
1. Přihlášení studenta na školení se bere jako závazná přihláška ke studiu.
a) omluva ze studia je možná pouze v případě važného důvodu k odstoupení a včasné omluvy pořadateli,
b) neomluvené nenastoupení ke studiu je postihováno dle Článku 2. této směrnice.
2. Přihlášením na školení student potvrzuje, že zná a souhlasí s touto směrnicí a se studijním řádem.

1.
2.
3.
4.

5.
POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM
Přihlášením se student zavazuje k uhrazení poplatku za studium.
Poplatek za studium se hradí převodem přes FIS před začátkem školení.
Student studuje na vlastní náklady a vedle poplatku za studium si hradí i další náklady se studiem spojené.
V případě předčasného ukončení studia či vyřazení studenta ze studia se poplatek nevrací.

6.
ÚKOLY PŘED STUDIEM
1. Před začátkem studia je student povinen splnit včas a v požadované kvalitě všechny úkoly zadané pořadatelem
školení.
2. Hodnocení kvality splnění požadavků je definováno počtem získaných kreditů dle článku 9.
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7.
ÚKOLY BĚHEM STUDIA
1. Student je povinen absolvovat studium, jehož rámcový obsah je uveden v tabulce níže, se 100% docházkou.
Rámcový obsah školení se může pro jednotlivá studia částečně lišit.
Počet hodin
Počet hodin
Předmět
teorie
praxe
- Úvodní informace ke školení
-

Poslání a fungování Českého florbalu
Všeobecná sportovní příprava dětí
a úloha trenéra při výchově mladých sportovců
Základy florbalové techniky
(dribling, vedení míčku a uvolňování s míčkem)
Zásady a tvorba TJ, vytváření cvičení a modelový trénink

Celkem

1
2
1

2

2

2

6

4

2. V průběhu studia je student povinen splnit včas a v požadované kvalitě všechny testy, zkoušky a jiné úkoly zadané
pořadatelem školení.
3. Hodnocení kvality splnění požadavků je definováno počtem získaných kreditů dle článku 9.
8.
ZÁVĚREČNÉ ÚKOLY
1. Na konci studia je student povinen splnit včas a v požadované kvalitě všechny testy, zkoušky a jiné úkoly zadané
pořadatelem školení.
2. Hodnocení kvality splnění požadavků je definováno počtem získaných kreditů dle článku 9.
9.
UKONČENÍ STUDIA
1. Úspěšné ukončení studia nastává když student získá alespoň minimální počet kreditů:
Minimum
Aktivita
kreditů
Student zaplatí poplatky spojené se studiem definované v bodu 5.

Maximum
kreditů

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 6.
-

Samostudium

5

5

-

Zaslání práce zadané pořadatelem školení

1

5

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 7.
-

Aktivní účast na školení

10

10

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 8.
-

Zaslání práce zadané pořadatelem školení

Celkem kreditů

1

5

17

25

2. Neúspěšné ukončení studia nastává v případě nesplnění požadavků definovaných v bodech 5., 6., 7. a 8.
Důsledky vyplývající z nesplnění jednotlivých bodů jsou uvedeny níže:
a) pokud student nezaplatí poplatky spojené se studiem definované v bodu 5., tak nemůže nastoupit ke studiu,
b) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 6. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci D,
c) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 7. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci D,
d) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 8. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci D.
3. Pouze úspěšné ukončení studia zajistí studentům získání trenérské licence D.
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STUDIJNÍ ŘÁD LICENCE C
1.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
1. Cílem školení je seznámit trenéry s pravidly a signály nutnými pro rozhodování mládežnických utkání, se zásadymi
dlouhodobého rozvoje hráče a s informacemi nutnými ke komplexnímu rozvoji kondice hráče, herní tvořivosti,
smyslu pro hru a jeho osobnosti. Absolventi školení získají informace a dovednosti k tomu, aby byli schopni
sestavit efektivní a zábavnou tréninkovou jednotku (dále jen „TJ“), odstraňovat zásadní chyby v technice, a aby
učili hráče správným sportovním návykům.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
ORGANIZACE STUDIA
Rozpis nabídky jednolivých školení vypisuje regionální metodik (dále jen „pořadatel“) v průběhu celé sezony.
Školení je organizováno jako třídenní studium v rozsahu 17 hodin samostudia a 33 hodin prezenčního studia.
Školení bude otevřeno v případě, že se přihlásí minimálně 10 studentů, kteří budou splňovat podmínky nastavené
Trenérskou směrnicí (dále jen „touto směrnicí“) a studijním řádem licence C.
Maximální kapacita školení je 20 studentů, pokud hlavní metodik nestanoví jinak.
Termín, hodinu zahájení, místo konání a základní informace o školení naleznou studenti ve florbalovém
informačním systému (dále jen „FIS“).
Kontaktní osobou ve studijních záležitostech je pro studenty pořadatel školení.
3.
PODMÍNKY PŘÍJETÍ KE STUDIU

1.
2.
3.
4.
5.

Student musí být starší 16 let.
Student s Aktivní trenérskou licencí.
Student musí disponovat platnou trenérskou licencí D.
Student musí získat minimálně 5 kreditů v průběhu držení licence D.
Student musí splnit podmínky dané touto směrnicí a pořadatelem školení.

4.
NÁSTUP KE STUDIU
1. Přihlášení studenta na školení se bere jako závazná přihláška ke studiu.
a) omluva ze studia je možná pouze v případě važného důvodu k odstoupení a včasné omluvy pořadateli,
b) neomluvené nenastoupení ke studiu je postihováno dle Článku 2. této směrnice.
2. Přihlášením na školení student potvrzuje, že zná a souhlasí s touto směrnicí a se studijním řádem.

1.
2.
3.
4.

5.
POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM
Přihlášením se student zavazuje k uhrazení poplatku za studium.
Poplatek za studium se hradí převodem přes FIS před začátkem školení.
Student studuje na vlastní náklady a vedle poplatku za studium si hradí i další náklady se studiem spojené.
V případě předčasného ukončení studia či vyřazení studenta ze studia se poplatek nevrací.

6.
ÚKOLY PŘED STUDIEM
1. Před začátkem studia je student povinen splnit včas a v požadované kvalitě všechny úkoly zadané pořadatelem
školení.
2. Hodnocení kvality splnění požadavků je definováno počtem získaných kreditů dle článku 9.
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7.
ÚKOLY BĚHEM STUDIA
1. Student je povinen absolvovat prezenční studium, jehož rámcový obsah je uveden v tabulce níže, s absencí
maximálně 4 vyučovacích hodin. Rámcový obsah školení se může pro jednotlivá studia částečně lišit.
Počet hodin
Počet hodin
Předmět
teorie
praxe
- Úvodní informace ke školení
-

Práce s talentovanou mládeží ČF

1

-

Florbalová pravidla

2

-

Základy první pomoci a prevence sportovních úrazů

2

-

Dlouhodobý rozvoj sportovce

2

-

RTC - plánování, evidence a vyhodnocování

2

1

-

Kondiční příprava – rychlost, agility, koordinace

1

2

-

Posilovací cvičení se zaměřením na core

1

-

Strečink a kompenzační cvičení

2

-

Zásady a tvorba TJ, modelový trénink

1

-

Koučink, did. přístupy trenéra a mentální příprava hráčů

2

-

Herní činnosti jednotlivce – 4 role hráče

2

3

-

Herní činnosti jednotlivce - brankáři

1

2

-

Základy herních systémů

2

2

18

15

Celkem

2

2. V průběhu studia je studen povinen splnit včas a v požadované kvalitě všechny testy, zkoušky a jiné úkoly zadané
pořadatelem školení.
3. Hodnocení kvality splnění požadavků je definováno počtem získaných kreditů dle článku 9.
8.
ZÁVĚREČNÉ ÚKOLY
1. Na konci studia je studen povinen splnit včas a v požadované kvalitě všechny testy, zkoušky a jiné úkoly zadané
pořadatelem školení.
2. Hodnocení kvality splnění požadavků je definováno počtem získaných kreditů dle článku 9.
9.
UKONČENÍ STUDIA
1. Úspěšné ukončení studia nastává když student získá alespoň minimální počet kreditů:
Minimum
Aktivita
kreditů
Student zaplatí poplatky spojené se studiem definované v bodu 5.

Maximum
kreditů

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 6.
-

Samostudium – prokazuje se vstupním testem

14

17

-

Zaslání práce zadané pořadatelem školení

1

5

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 7.
-

Aktivní účast na školení

29

33

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 8.
-

Zaslání práce zadané pořadatelem školení

Celkem kreditů

2

10

46

65

2. Neúspěšné ukončení studia nastává v případě nesplnění požadavků definovaných v bodech 5., 6., 7. a 8.
Důsledky vyplývající z nesplnění jednotlivých bodů jsou uvedeny níže:
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a) pokud student nezaplatí poplatky spojené se studiem definované v bodu 5., tak nemůže nastoupit ke studiu,
b) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 6. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci C,
c) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 7. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci C,
d) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 8. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci C.
3. Pouze úspěšné ukončení studia zajistí studentům získání trenérské licence C.
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STUDIJNÍ ŘÁD LICENCE B
1.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
1. Cílem školení je prohloubit trenérské znalosti v klíčových oblastech tréninkového procesu mládeže i dospělých
a rozšířit obzory trenéra ve vybraných oblestech. Školení provede trenéry většinou úkonů, s kterými se setkají
v průběhu celé sezóny a přiblíží jim směr, kterým se mají vydat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
ORGANIZACE STUDIA
Rozpis školení vypisuje hlavní metodik (dále jen „pořadatel“) v průběhu května.
Školení je organizováno jako roční studium v rozsahu 55 hodin všeobecných předmětů a 100 hodin florbalové
specializace. Školení se skládá minimálně ze 4 vícedenních konzultací.
Školení bude otevřeno v případě, že se přihlásí minimálně 15 studentů, kteří budou splňovat podmínky nastavené
Trenérskou směrnicí (dále jen „touto směrnicí“) a studijním řádem licence B.
Maximální kapacita školení je 40 studentů, pokud hlavní metodik nestanoví jinak.
Termín, hodinu zahájení, místo konání a základní informace o školení naleznou studenti ve florbalovém
informačním systému (dále jen „FIS“).
Kontaktní osobou ve studijních záležitostech je pro studenty pořadatel školení.
3.
PODMÍNKY PŘÍJETÍ KE STUDIU

Student musí být starší 16 let.
Student s Aktivní trenérskou licencí.
Student musí disponovat platnou trenérskou licencí C.
Student musí získat minimálně 20 kreditů v průběhu držení licence C.
Student musí mít ukončené základní vzdělání. Pokud chce trenér získat živnostenský list, musí mít ukončené
středoškolské vzdělání zakončené maturitou.
6. Student musí mít minimálně dvouletou trenérskou praxi - prokazuje se dle Článku 5. této směrnice. Platí do 30.
června 2018.
7. Student musí splnit podmínky dané touto směrnicí a pořadatelem školení.
1.
2.
3.
4.
5.

4.
NÁSTUP KE STUDIU
1. Přihlášení studenta na školení se bere jako závazná přihláška ke studiu.
a) omluva ze studia je možná pouze v případě važného důvodu k odstoupení a včasné omluvy pořadateli,
b) neomluvené nenastoupení ke studiu je postihováno dle Článku 2. této směrnice.
2. Přihlášením na školení student potvrzuje, že zná a souhlasí s touto směrnicí a se studijním řádem.

1.
2.
3.
4.

5.
POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM
Přihlášením se student zavazuje k uhrazení poplatku za studium.
Poplatek za studium se hradí převodem přes FIS před začátkem školení.
Student studuje na vlastní náklady a vedle poplatku za studium si hradí i další náklady se studiem spojené.
V případě předčasného ukončení studia či vyřazení studenta ze studia se poplatek nevrací.

6.
ÚKOLY PŘED STUDIEM
1. Před začátkem studia je studen povinen splnit včas a v požadované kvalitě všechny úkoly zadané pořadatelem
školení.
2. Hodnocení kvality splnění požadavků je definováno počtem získaných kreditů dle článku 11.
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7.
ÚKOLY BĚHEM STUDIA
1. Student je povinen absolvovat prezenční studium, jehož rámcový obsah je uveden v tabulce níže, s absencí
maximálně 10% vyučovacích hodin. Rámcový obsah školení se může pro jednotlivá studia částečně lišit.
Počet hodin
Počet hodin
Předmět
teorie
praxe
- Úvodní informace ke školení
-

Anatomie a fyziologie

14

-

Zdravotní aspekty florbalu

10

-

Teorie a didaktika sportovního tréninku

5

-

Speciální kondiční příprava

10

6

-

Psychologie

14

4

-

Systematika a terminologie

6

-

Činnosti brankáře

2

4

-

Herní systémy

10

2

-

Manažersko-organizační funkce trenéra

6

2

-

Vedení družstva

8

2

-

Praktický nácvik trenérských dovedností

-

Organizační záležitosti a aktuální témata

10

30
10

Celkem

95

60

2. V průběhu studia je student povinen splnit včas a v požadované kvalitě průběžné testy a úkoly zadané
pořadatelem školení.
3. Hodnocení kvality splnění požadavků je definováno počtem získaných kreditů dle článku 11.

1.
2.
3.
4.
5.

8.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Přesné zadání k závěrečné práci (dále jen „ZP“) je definováno pořadatelem školení.
Hodnocení kvality splnění závěrečné práce je definováno počtem získaných kreditů dle článku 11.
ZP se odevzdává ve dvou kopiích v kroužkové vazbě pořadateli školení.
Termín odevzdávání ZP je definován pořadatelem školení. V případě odevzdání ZP po stanoveném termínu
získává za ZP hodnocení 0 kreditů.
Obhajoba závěrečná práce je součástí závěrečné zkoušky.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

9.
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Závěrečná zkouška (dále jen „zkouška“) se skládat z více částí:
a) teoretického testu,
b) ústní zkoušky,
c) metodického výstupu,
d) obhajoby závěrečné práce.
Hodnocení kvality splnění závěrečné zkoušky je definováno počtem získaných kreditů dle článku 11.
K závěrečné zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kteří splnili včas a v požadované kvalitě povinnosti
studenta definované v bodu 6., 7. a 8.
K závěrečné zkoušce se student může přihlásit pouze 2x.
Termín závěrečné zkoušky vypisuje pořadatel školení minimálně dvakrát ročně.
Závěrečná zkouška musí být absolována do 30. 11. následujícího kalendářního roku po datu zahájení studia.
10.
PŘERUŠENÍ STUDIA

1. Student může studium přerušit v případě že:
a) má závažné důvody k přerušení, které na základě žádosti schválí KVM,
b) do doby podání žádosti splnil všechny studijní povinnosti.
2. Student může své studium přerušit pouze 1x během svého studia.
3. Student musí nastoupit ke studiu do roka od přerušení.
4. Student je povinen doplatit rozdíl mezi původní platbou a platbou v roce nástupu.
11.
UKONČENÍ STUDIA
1. Úspěšné ukončení studia nastává když:
Minimum
kreditů

Aktivita

Maximum
kreditů

Student zaplatí poplatky spojené se studiem definované v bodu 5.
Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 6.
-

Četba povinné literatury

15

20

-

Hospitace na tréninkové jednotce

5

10

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 7.
-

Aktivní účast na školení

140

155

-

Průběžné testy

40

60

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 8.
-

Závěrečná práce

35

50

Student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 9.
-

Vstupní test

15

20

-

Ústní zkouška

5

10

-

Obhajoba práce

5

10

-

Metodický výstup

5

10

265

345

Celkem kreditů

2. Neúspěšné ukončení studia nastává v případě nesplnění požadavků definovaných v bodech 5., 6., 7., 8. a 9.
Důsledky vyplývající z nesplnění jednotlivých bodů jsou uvedeny níže:
a) pokud student nezaplatí poplatky spojené se studiem definované v bodu 5., tak nemůže nastoupit ke studiu,
b) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 6. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci B,
c) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 7. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci B,
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d) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 8. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci B.
e) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem školení dle bodu 9. alespoň na definované minimum
kreditů, tak absolvováním studia nezískává licenci B.
3. Pouze úspěšné ukončení studia zajistí studentům získání trenérské licence B.
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STUDIJNÍ ŘÁD LICENCE A
1.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
1. Cílem školení je vzdělat trenéra v oblasti manažerské, psychologické, medicínské, kondiční a v jiných důležitých
oblastech.
2.
ORGANIZACE STUDIA
1. Rozpis školení vypisují pořadatelé.
2. Školení je organizováno jako dvouleté studium v rozsahu minimálně 120 hodin všeobecných předmětů a
minimálně 220 hodin florbalové specializace. Školení se skládá minimálně z 9 vícedenních konzultací ročně.
3. Školení bude otevřeno v případě, že se přihlásí minimálně 10 studentů, kteří budou splňovat podmínky nastavené
Trenérskou směrnicí (dále jen „touto směrnicí“), studijním řádem licence A a studijními řády spolurealizátora.
4. Maximální kapacita školení je 20 studentů, pokud hlavní metodik nestanoví jinak.
5. Termín, hodinu zahájení, místo konání a základní informace o školení naleznou studenti ve florbalovém
informačním systému (dále jen „FIS“) nebo u smluvně dohodnuté instituce.
6. Kontaktní osobou ve studijních záležitostech je pro studenty pořadatel školení a osoba určená spolurealizátorem.
3.
PODMÍNKY PŘÍJETÍ KE STUDIU
Student musí být starší 20 let.
Student s Aktivní trenérskou licencí.
Student musí disponovat platnou trenérskou licencí B.
Student musí získat minimálně 40 kreditů v průběhu držení licence B (platí od 1. července 2019).
Student musí mít ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo absolvovat všeobecný vzdělávací
kurz.
6. Student musí mít minimálně pětiletou trenérskou praxi - prokazuje se dle Článku 5. této směrnice.
7. Student musí splnit podmínky dané touto směrnicí, pořadateli školení a studijními řády.
1.
2.
3.
4.
5.

4.
NÁSTUP KE STUDIU
1. Přihlášení studenta na školení se bere jako závazná přihláška ke studiu.
a) omluva ze studia je možná pouze v případě važného důvodu k odstoupení a včasné omluvy pořadateli,
b) neomluvené nenastoupení ke studiu je postihováno dle Článku 2. této směrnice.
2. Přihlášením na školení student potvrzuje, že zná a souhlasí s Trenérskou směrnicí a se studijními řády.

1.
2.
3.
4.

5.
POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM
Přihlášením se student zavazuje k uhrazení poplatku za studium.
Poplatek za studium se hradí převodem přes FIS před začátkem školení.
Student studuje na vlastní náklady a vedle poplatku za studium si hradí i další náklady se studiem spojené.
V případě předčasného ukončení studia či vyřazení studenta ze studia se poplatek nevrací.

6.
ÚKOLY PŘED STUDIEM
1. Před začátkem studia je student povinen splnit včas a v požadované kvalitě všechny úkoly zadané pořadatelem
školení a spolurealizátorem.
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7.
ÚKOLY BĚHEM STUDIA
1. Student je povinen absolvovat prezenční studium, s absencí maximálně 20% vyučovacích hodin.
2. V průběhu studia je student povinen splnit včas a v požadované kvalitě průběžné testy a úkoly zadané
pořadatelem školení a spolurealizátorem.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.

8.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Přesné zadání k závěrečné práci (dále jen „ZP“) je definováno pořadateli školení.
Hodnocení ZP:
a) výborně,
b) velmi dobře,
c) dobře,
d) neprospěl.
ZP se odevzdává ve dvou kopiích v kroužkové vazbě pořadateli školení.
Termín odevzdávání ZP je definován pořadateli školení, v případě neodevzdání ZP do stanoveného termínů, je
studentova ZP hodnocena známkou „neprospěl“.
V případě, že student dosáhne hodnocení „neprospěl“, tak studiem nemůže získat licenci A.
Obhajova závěrečná práce je součástí závěrečné zkoušky.
9.
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Závěrečná zkouška (dále jen „zkouška“) se skládat z více částí:
e) teoretického testu,
f) ústní zkoušky,
g) metodického výstupu,
h) obhajoby závěrečné práce.
Hodnocení zkoušky:
a) výborně,
b) velmi dobře,
c) dobře,
d) neprospěl.
K závěrečné zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kteří splnili včas a v požadované kvalitě povinnosti
studenta definované v bodu 6. a 7.
K závěrečné zkoušce se student může přihlásit pouze 2x.
Termín závěrečné zkoušky vypisuje pořadatel školení ve spolupráci se spolurealizátorem.
10.
PŘERUŠENÍ STUDIA

1. Student může studium přerušit v případě že:
a) má závažné důvody k přerušení, které na základě žádosti schválí KVM a spolurealizátor školení,
b) do doby podání žádosti splnil všechny studijní povinnosti.
2. Student může své studium přerušit pouze 1x během svého studia.
3. Student musí nastoupit ke studiu do dvou let od přerušení.
4. Student je povinen doplatit rozdíl mezi původní platbou a platbou v roce nástupu.
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11.
UKONČENÍ STUDIA
1. Úspěšné ukončení studia nastává když:
a) student zaplatí poplatky spojené se studiem definované v bodu 5.,
b) student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem a spolurealizátorem školení dle
bodu 6.,
c) student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem a spolurealizátorem školení dle
bodu 7.,
d) student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem a spolurealizátorem školení dle
bodu 8.,
e) student splní včas a v požadované kvalitě požadavky zadané pořadatelem a spolurealizátorem školení dle
bodu 9.,
2. Neúspěšné ukončení studia nastává v případě nesplnění požadavků definovaných v bodech 5., 6., 7., 8. a 9.
Důsledky vyplývající z nesplnění jednotlivých bodů jsou uvedeny níže:
a) pokud student nezaplatí poplatky spojené se studiem definované v bodu 5., tak nemůže nastoupit ke studiu,
b) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem a spolurealizátorem školení dle bodu 6., tak
absolvováním studia nezískává licenci A,
c) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem a spolurealizátorem školení dle bodu 7., tak
absolvováním studia nezískává licenci A,
d) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem a spolurealizátorem školení dle bodu 8., tak
absolvováním studia nezískává licenci A.
e) pokud student nesplní požadavky zadané pořadatelem a spolurealizátorem školení dle bodu 9., tak
absolvováním studia nezískává licenci A.
3. Pouze úspěšné ukončení studia zajistí studentům získání trenérské licence A.
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