
 

Jak se stát trenérem II. třídy Českého svazu jachtingu
Zjednodušená vizualizace navazující na směrnici ČSJ D6
Vypracoval Vladimír Dvořák (dvorak@sailing.cz ), předseda TMK ČSJ dne 12.6.2020 

Trenérská škola Licence B - vzdělávací program akreditovaný 

MŠMT pod čj.: 14 756/2009 - 30/1

Rekvalifikační kurs trenér jachtingu II. třídy - vzdělávací 

program akreditovaný MŠMT pod čj.: 093/ 2017- 50

• kurz opravňující k získání živnostenského listu
• Podmínky přijetí: třetí nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního 

svazu či spolku a jejich doporučení
• školení trenérů licence B je organizováno v rozsahu 150 hodin (pro nematuranty 

+ 50 hod.) a má 2 části:

• kurz opravňující k získání živnostenského listu
• Podmínky přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, kvalifikace Trenér III  

třídy ČSJ
• školení trenérů II. Třídy je organizováno v rozsahu 150 hodin a má 2 části:

Vědecký základ sportovního tréninku (obecná část) - 50 hod. – zajištuje FTVS
koná se 2x ročně - jarní a podzimní termín

termín: 18. - 20. 9. a 2. - 4. 10. 2020 (podzimní termín)
přihlášky: do 30. 8. - podzimní termín (pouze přes sportovní svazy)

zakončení: písemný test
studijní materiály: skripta obdrží studenti při zápise

Cena: maturanti 3800.-Kč /nematuranti + 4000.-Kč za kurs nematurantů. Náklady si 
hradí účastník kursu

Vědecký základ sportovního tréninku (obecná část) - 50 hod. – zajištují partneři 
ČSJ s patřičnou akreditací MŠMT:
-  FTVS UK na základě Dohody o spolupráci při výchově a vzdělávání trenérů ze 
dne 11.9.2018 – program Vědecký základ sportovního tréninku
- další subjekty s akreditací MŠMT 
Cena: -dle ceníku partnera. Náklady si hradí účastník kursu.

Specializace - 100 hod.
výuku zajišťují jednotlivé sportovní svazy – pro jachting je to ČSJ na základě Dohody 

o spolupráci při výchově a vzdělávání trenérů ze dne 11.9.2018 
termín: vypisuje Český svaz jachtingu 

cena: dle svazových pokynů – zdarma pro členy ČSJ

Specializace - 100 hod.
výuku zajišťuje Český svaz jachtingu  

Zakončení: praktické provedení sportovních úkonů, pohovor a ústní zkouška 
termín: vypisuje Český svaz jachtingu 

cena: zdarma pro členy ČSJ

Vydané osvědčení a podmínky jeho získání:
Osvědčení o ukončení studia 

Podepisuje oprávněná osoba FTVS UK
Podmínky jeho získání:

- složení písemného testu z Vědeckého základu sportovního tréninku
- doložení potvrzení o zakončení specializace

- obhájení závěrečné práce ze specializace dle dispozic ČSJ
Všechny části musí být ukončeny do dvou let od zahájení studia! 

Vydané osvědčení a podmínky jeho získání:
„Osvědčení o rekvalifikaci dle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb. 

Podepisuje: statutární zástupce ČSJ a předseda zkušební komise 
Podmínky jeho získání:

- doložení potvrzení o složení testu z Vědeckého základu sportovního tréninku
- úspěšné on-line testy on- line testy na Jachtařské akademii, které zahrnují 

všechny oblasti uvedené v náplni akreditovaného programu.
- úspěšné provedení praktických sportovních úkonů, pohovoru a ústní zkoušky

Doporučeno ukončit obě části do dvou let od zahájení studia. 
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