
Pravidla pro kvalifikaci trenérů ČSJ 

Metodický pokyn: Proces organizace školení Trenér 3. třídy 

Připravil: Vladimír Dvořák     VV ČSJ vzal na vědomí dne 17.6.2021  

Organizace školení Trenérů 3. třídy jsou pověřeny KSJ ve spolupráci s garantem školení trenérů 3. 

třídy a je popsána v bodě 6.1.1. Směrnice C97.  

Tento metodický pokyn TMK  detailněji popisuje procesy vypsání školení a následně zápisu do 

databáze trenérů ČSJ.  

Proces vypsání školení Trenérů 3. třídy je nastavený takto: 

• garant školení trenérů 3. třídy vypisuje po dohodě s KSJ a příslušným klubem termín a 
podmínky školení. Na toto školení zajistí garant i školitele.  

• vypsání školení obsahuje místo, termín, kontakty (e-mail) na pořadatele - zástupce KSJ, 
klubu. Jméno školitele bude ve vypsání. 

• vypsání a pozvánku pošle Michal Kučera:  
• zástupcům Jacht-akademie: 

•  Markétě Švecové, její role je dozor nad procesem a eskalace 

• Radkovi Sunderhaufovi vyvěsí pozvánku na web Jacht akademie a vytvoří 
tam přihlašovací formulář.  

• PR manažerovi ČSJ  Evě Skořepové, která udělá upoutávku na web sailing.cz a 
Facebook ČSJ  

• přihlášky na školení se dělají přes formulář na webu http://www.jacht-akademie.cz/ kde 
jsou povinné tyto údaje: 

• stávající trenér přihlašující se na obnovu licence: jméno, příjmení, číslo licence, e-
mail, mobil 

• nový trenér: Titul,Jméno,Příjmení,Datum narození, Ulice a číslo, PSČ, Město, Mobil, 
E-mail, Rodné číslo, členské číslo ČSJ (dle databáze ČSJ)  

• seznam přihlášených odešle Radek Sunderhauf pořadatelům - zástupci KSJ, školiteli + 
Michalovi + Markétě  

• Radek podle seznamu přihlášených vygeneruje test a přístupy a rozešle je studentům + dá 
info školiteli, Markétě a Michalovi že to odešlo  

Proces zápisu Trenérů 3. třídy do databáze trenérů ČSJ je nastavený takto: 

• školitel ze školení pořídí fotodokumentaci a pošle ji Evě  
• ze školení vznikne zápis a presenční listina - vytváří školitel a tu pošle Markétě, Michalovi  
• Radek dále vytvoří tabulku výsledků testu a pošle ji školiteli + Michalovi + Markétě.  
• Markéta provede kontrolu a finální tabulku s trenéry pošle Radimovi Vašíkovi  
• Radim Vašík zapíše úspěšné absolventy do databáze trenéru ČSJ a vydá jím osvědčení které 

jim elektronicky rozešle a současné dá info Markétě, Michalovi a Evě o zápisu trenérů  
• Eva připraví info, že máme nové trenéry III. třídy a dá ji na web a Facebook  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsailing.cz%2F&data=04%7C01%7Cdvorak%40sailing.cz%7Cb09015589f2740d20d8d08d92ac621d7%7C5666019b606546908ccad1737144f621%7C0%7C0%7C637587852725764544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DlaL4ej0H%2BMSqjy2RP7ba%2BDA%2FBshMoKGBeeKu%2FaCvj4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jacht-akademie.cz%2F&data=04%7C01%7Cdvorak%40sailing.cz%7Cb09015589f2740d20d8d08d92ac621d7%7C5666019b606546908ccad1737144f621%7C0%7C0%7C637587852725774501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=si%2BEuVpX2lre%2FvUh56CdfO90ux5ujFsCax0VYLz3NsM%3D&reserved=0

