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ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ 
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6  
Czech Republic 
E-mail: serm@volny.cz 

 

SMĚRNICE A KRITÉRIA TRENÉRSKÝCH LICENCÍ 
 
Český šermířský svaz ve smyslu svého poslání daného Stanovami ČSS ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje 
systém vzdělávání trenérů šermu jako službu svým členům a členským oddílům a klubům. 
Takto umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení v oddílech, klubech i v 
orgánech ČŠS. Vzdělávání trenérů zajišťuje Vzdělávací a metodická komise ČŠS (dále jen VzMK ČŠS). 

 
Článek I 

Stupně odbornosti 
 
1. Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti tak, aby trenéři postupně získávali trenérskou 

praxi a procházeli vlastním vývojem. 
2. Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k 

výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence.  
3. V rámci vzdělávání trenérů se udělují tyto licence:  

a) Cvičitel šermu 

b) Trenér III. třídy 

c) Trenér II. třídy  

d) Trenér I. třídy 
e) Zasloužilý trenér (uděluje VV ČŠS na základě dlouhodobé úspěšné práce při životních jubileí) 

  
Článek II 

Udělování licencí 
 
1. Trenérskou licenci uděluje VV ČŠS na základě absolvovaného vzdělání a doporučení VzMK ČŠS. 
2. Licence je udělena po splnění všech podmínek studia, včetně složení závěrečných zkoušek.  
3. Dokladem o udělení licence je Osvědčení o trenérské kvalifikaci vydána ČŠS. 
4. Úspěšným absolvováním vysokoškolského studia trenérské školy (licence A) či dvouletého trenérského 

kurzu se specializací šerm u akreditovaných pracovišť nevzniká automaticky i nárok na licenci I. třídy 
udělovanou svazem. Všichni absolventi budou zvlášť přezkoušeni svazovými lektory a na základě jejich 
stanovisek jim bude buď udělena i svazová licence I. třídy, nebo jim bude vypracován plán dalšího 
vzdělávání s tím, že po úspěšném absolvování předepsaného vzdělávání jim bude licence I. třídy udělena. 

 
Článek III 

Platnost licencí 
 
1. Trenérská licence ČŠS má platnost 5 let od termínu získání licence. 
2. Pro prodloužení licence je nutné během platnosti splnit alespoň dvě z níže uvedených podmínek:  
 

a) u licence Cvičitel šermu:  
- aktivní a dokazatelná cvičitelská činnost v šermířském oddílu nebo klubu pod dohledem trenéra vyšší 
kvalifikace, 
- absolvovat minimálně dva doškolovací semináře. 
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b) u licence Trenér III. třídy: 
- aktivní a dokazatelná trenérská činnost v šermířském oddílu nebo klubu, 
- absolvovat minimálně dva doškolovací semináře. 

 
c) u licence Trenér II. třídy:  
- aktivní a dokazatelná trenérská činnost v šermířském oddílu nebo klubu, 
- absolvovat minimálně dva doškolovací semináře, 

- podílet se na výchově nových cvičitelů nebo trenérů, 

- povinná účast na mezinárodním semináři pořádaném v ČR na základě pozvání VzMK. 

 
d) u licence Trenér I. třídy: 
- prokázat aktivní trenérskou praxi po dobu minimálně tří let během platnosti licence, 

- absolvovat během platnosti licence minimálně jeden doškolovací seminář, 

- podílet se na přípravě a realizaci školení nebo doškolení trenérů nižších tříd, 

- podílet se na výchově nových cvičitelů nebo trenérů, 

- povinná účast na mezinárodním semináři pořádaném v ČR na základě pozvání VzMK. 

 

3. Aktivní cvičitelská nebo trenérská praxe se prokazuje potvrzením oddílem nebo klubem ve kterém je 
cvičitel nebo trenér registrován nebo aktivní účastí na domácích či zahraničních soutěžích v šermu. 

4. V případě absolvování požadovaných doškolovacích seminářů je licence automaticky prodloužena od 
termínu konání semináře. 

5. Platnost licence je omezena časově (bod 3.1.) a po uplynutí této doby v případě nesplnění uvedených 
podmínek bude mít VV ČŠS možnost na podnět VzMK ČŠS snížit úroveň trenérské licence o jednu 
kategorii. 

 
Článek IV 

Systém školení a doškolování trenérů 
 
1) Školení a doškolování všech úrovní trenérů zajišťuje VzMK ČŠS a to formou: 

a) víkendových školení nebo seminářů minimálně jednou ročně pro každou zbraň, 
b) individuálních konzultací v průběhu soutěží nebo výcvikových táborů, 
c) pořádáním odborného semináře se zahraničním expertem jednou v průběhu olympijského cyklu pro 

každou zbraň. 
 
1. Doškolovací semináře mají zpravidla jedno nebo dvoudenní formu (minimálně 6 vyučovacích hodin za 

den) zaměřených hlavně na technicko – taktickou přípravu závodníků, zdokonalování trenérských technik 
a seznamování se s novými trendy v zahraničí. 

2. Náklady na školení a doškolování cvičitelů a trenérů hradí částečně podle možností ČŠS ze svého rozpočtu, 
a to pronájem prostor a náklady na lektorskou činnost. Ostatní náklady si hradí účastníci.   

3. V případě absolvování požadovaného počtu doškolovacích seminářů je licence automaticky prodloužena 
od data semináře. 

4. Na základě požadavku lektora, ustanovení komise VzMK nebo v případě nemožnosti lektora daný seminář 
vést se mohou na vedení seminářů podílet i další kvalifikovaní trenéři či jiní specialisté 
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Článek V 
Odnětí licence 

 
1. Licence všech stupňů může být odňata, jestliže se trenér:  

a) opakovaně dopustil disciplinárního provinění,  
b) dopustil těchto zvlášť vážných disciplinárních provinění: napadení šermíře, rozhodčího, trenéra nebo 

funkcionáře na sportovišti nebo v blízkém okolí, 
c) porušil zákaz o používání dopingu. 

 
2. Licenci odnímá VV ČŠS na podnět VzMK ČŠS, Disciplinární komise ČŠS nebo dalšího orgánu ČŠS. Odnětí licence 

musí mít formu písemného rozhodnutí s odůvodněním a musí být zasláno trenérovi a předsedovi oddílu nebo 
klubu u kterého je trenér registrován doporučenou poštou nebo do datové schránky.  

3. Licence může být odňata:  
a) dočasně, z důvodů uvedených v odst. 5.1. písm. a),  
b) trvale, z důvodů uvedených v odst. 5.1. písm. b), c), d). 

4. Proti odnětí licence má trenér možnost se odvolat k VV ČŠS, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí 
o odnětí licence.  

 
Článek VI 

Znovunabytí licence 
 
1. Při dočasném odnětí licence má trenér možnost písemně žádat o její znovunabytí, a to nejdříve po uplynutí 3 

měsíců.  
2. Při odnětí licence či uplynutí doby její platnosti může pověřený orgán učinit její udělení závislým na splnění 

určitých podmínek. Splnění těchto podmínek je poté závazné pro znovunabytí dané licence.  
3. Znovunabytí licence je posuzováno na základě osobní žádosti toho, kdo o znovunabytí usiluje. Žádost se podává 

elektronicky na sekretariát ČŠS. 
4. Za znovunabytí licence se určují tyto administrativní poplatky:  

a) u licence cvičitele a trenéra III. třídy - 300,- Kč,  
b) u licence trenéra II. třídy - 500,-Kč, 
c) u licence trenéra I. třídy - 750,- Kč. 
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