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

ORGANIZAČNÍ, STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD TRENÉRSKÉHO STUDIA ŠERMU
Trenérská školení řídí a organizuje Vzdělávací a metodická komise ČŠS (dále jen VzMK ČŠS) ve spolupráci s
trenéry reprezentačních družstev a ostatními složkami ČŠS.

Školení cvičitelů šermu
Organizace studia
1. Studium je organizováno jako dvoudenní kurz v celkovém rozsahu 12 hodin přednášek a praktické výuky.
2. Ve výjimečných případech na základě požadavku oddílu a po dohodě s VzMK bude umožněna individuální
konzultace formou návštěvy oddílu ve zkráceném rozsahu k vybraným okruhům teorie nebo praktickému
nácviku
3. Rozpis nabídky jednotlivých kurzů stanoví VzMK ČŠS na základě potřeby nebo požadavků oddílů a klubů.
4. Od účastníků se vyžaduje 100% účast na celém kurzu.

Podmínky přijetí ke studiu
1. Kurzu se může zúčastnit každý člen ČŠS starší 16 let, který o to požádá a splní podmínky pořadatele kurzu.
2. Uchazeč mladší 18-ti let musí mít zajištěn dozor plnoletým trenérem šermu v průběhu celé své cvičitelské
praxe až do dosažení své plnoletosti.

Přihlášení ke studiu
1. Uchazeč se na kurz přihlašuje písemně prostřednictvím oddílu nebo klubu u kterého je registrován na
sekretariát ČŠS.
2. Termín školení, místo konání, program a základní informace jsou přihlášeným uchazečům oznámeny emailem nejméně 4 týdny předem.

Ukončení studia
1. Studium je ukončeno absolvováním celého kurzu, případně závěrečným testem.
2. Úspěšný absolvent kurzu obdrží Osvědčení o jeho absolvování a sekretariát ČŠS cvičitele zaregistruje do
evidence trenérů a cvičitelů.

Ekonomické zabezpečení
1. Student studuje na vlastní náklady.
2. ČŠS zajišťuje a hradí náklady na pronájem objektu a lektora.

Přiznávání licence cvičitele šermu
1. Zájemcům, kteří úspěšně absolvovali trenérský kurz cvičitelů šermu.
2. V mimořádných případech může být licence přiznána na základě rozhodnutí VzMK ČŠS.

v.2/2021

1

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

Školení trenérů III. třídy
Organizace studia
1. Studium je organizováno jako třídenní kurz v celkovém rozsahu 30 hodin přednášek a praktické výuky, z
toho je 20 hodin prezenční výuky a 10 hodin samostudia. Kurzy jsou obvykle víkendové.
2. Rozpis nabídky jednotlivých kurzů stanoví VzMK ČŠS na základě potřeby nebo požadavků oddílů a klubů.
3. Studenti mají povolenu absenci ve výši maximálně 2 hodin z teoretické výuky.

Podmínky přijetí ke studiu
1. Školení se může zúčastnit každý člen ČŠS starší 17 let, který o to požádá a splní podmínky pořadatele
kurzu.
2. Žadatel je nositelem licence cvičitele šermu a prokazatelně vykonával cvičitelskou činnost minimálně 1
rok a/nebo šermíř, který má minimálně 4letou závodnickou kariéru.

Přihlášení ke studiu
1. Uchazeč se na kurz přihlašuje písemně prostřednictvím oddílu nebo klubu u kterého je registrován na
sekretariát ČŠS.
2. Termín školení, místo konání, program a základní informace jsou přihlášeným uchazečům oznámeny emailem nejméně 4 týdny předem.
3. Na základě přihlášky je žadatel povinen zaplatit na účet ČŠS vratnou zálohu 1000,- Kč. Tato záloha bude
vrácena po absolvování celého kurzu, bez ohledu na skutečnost, zda uchazeč nakonec licenci získá nebo
ne. V případě, že se uchazeč jakékoliv části nezúčastní, a to ani případně ve vypsaném náhradním
termínu, záloha propadá. Výjimkou jsou závažné zdravotní problémy, které se doloží vyjádřením lékaře.

Ukončení studia
1. Studium je ukončeno absolvováním celého kurzu, případně závěrečným testem.
2. Úspěšný absolvent kurzu obdrží Osvědčení o jeho absolvování a sekretariát ČŠS trenéra zaregistruje do
evidence trenérů a cvičitelů

Ekonomické zabezpečení
1. Student studuje na vlastní náklady.
2. ČŠS zajišťuje a hradí náklady na pronájem objektu a lektora

Přiznávání licence trenéra III. třídy
1. Trenérům, kteří úspěšně absolvovali kurz trenéra III. Třídy.
2. Absolventům magisterského studia obor Tělesná výchova na pedagogických nebo sportovních fakultách a
pokud jako šermíř soutěžil v celostátních soutěžích 4 roky.
3. Licence v bodu 2 bude přiznána na základě žádosti adresované sekretariátu ČŠS a posouzení VzMK ČŠS.
4. V mimořádných případech může být licence přiznána na základě rozhodnutí VzMK ČŠS.
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Školení trenérů II. třídy
Organizace studia
1. Studium je organizováno jako 2 třídenní kurzy v celkovém rozsahu 50 hodin přednášek a praktické výuky,
z toho je 40 hodin prezenční výuky a 10 hodin samostudia. Kurzy jsou obvykle víkendové.
2. Rozpis nabídky jednotlivých kurzů stanoví VzMK ČŠS na základě potřeby nebo požadavků oddílů a klubů.
3. Studenti mají povolenu absenci ve výši maximálně 4 hodiny teoretické výuky a 2 hodiny praktické výuky.

Podmínky přijetí ke studiu
1. Školení se může zúčastnit každý člen ČŠS starší 18 let, který o to požádá a splní podmínky pořadatele
kurzu.
2. Žadatel je nositelem licence trenéra šermu III. třídy a prokazatelně vykonával trenérskou činnost
minimálně 2 roky a/nebo šermíř, který má minimálně 6letou závodnickou kariéru a reprezentoval Českou
republiku alespoň na 4 soutěžích Světového poháru.

Přihlášení ke studiu
1. Uchazeč se na kurz přihlašuje písemně prostřednictvím oddílu nebo klubu u kterého je registrován na
sekretariát ČŠS.
2. Termín školení, místo konání, program a základní informace jsou přihlášeným uchazečům oznámeny emailem nejméně 4 týdny předem.
3. Na základě přihlášky je žadatel povinen zaplatit na účet ČŠS vratnou zálohu 3000,- Kč. Tato záloha bude
vrácena po absolvování celého kurzu, bez ohledu na skutečnost, zda uchazeč nakonec licenci získá nebo
ne. V případě, že se uchazeč jakékoliv části nezúčastní, a to ani případně ve vypsaném náhradním
termínu, záloha propadá. Výjimkou jsou závažné zdravotní problémy, které se doloží vyjádřením lékaře.

Ukončení studia
1. Studium je ukončeno absolvováním celého kurzu a závěrečnou ústní a praktickou zkouškou.
2. K ukončení studia bude vyžadována písemná závěrečná práce v rozsahu 10 normo stran. Tato práce se
bude obhajovat v přítomnosti lektora určeného VzMK.
3. Úspěšný absolvent kurzu obdrží Osvědčení o jeho absolvování a sekretariát ČŠS trenéra zaregistruje do
evidence trenérů a cvičitelů.

Ekonomické zabezpečení
1. Student studuje na vlastní náklady.
2. ČŠS zajišťuje a hradí náklady na pronájem objektu a lektora.

Přiznávání licence trenéra II. třídy
1. Trenérům, kteří úspěšně absolvovali kurz trenéra II. třídy.
2. Absolventům magisterského studia obor Tělesná výchova na pedagogických nebo sportovních fakultách a
pokud jako šermíř soutěžil v celostátních soutěžích 6 let a reprezentoval Českou republiku na
mezinárodních soutěžích v šermu.
3. Licence v bodu 2 bude přiznána na základě žádosti adresované sekretariátu ČŠS a posouzení VzMK ČŠS
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Studium trenérů Licence „B“
Organizace studia
1. Studium je organizováno jako dálkové studium na Trenérské škole při Fakultě tělesné výchovu a sportu v
Praze nebo jiné vysoké školy podobné úrovně s odpovídající akreditací.
2. Rozsah studia je 150 vyučovacích hodin – 50 hodin obecné části z oblasti teorie a didaktiky sportu. Tuto
část zajišťuje Trenérská škola. Praktickou výuku zajišťuje ČŠS v rozsahu 100 hodin, 30 hodin teorie šermu
a 70 hodin praktické výuky

Podmínky přijetí ke studiu
1. Studia se může zúčastnit každý člen ČŠS starší 18 let s úplným středoškolským vzděláním s maturitou
splňující podmínky stanovené vysokou školou.
2. Žadatel je nositelem licence trenéra šermu II. třídy a prokazatelně vykonával trenérskou činnost
minimálně 4 roky a/nebo šermíř, který má minimálně 8letou závodnickou kariéru a reprezentoval Českou
republiku alespoň na Mistrovství Světa dospělých.
3. Ve výjimečných případech se o studium může ucházet i trenér III.třídy s prokazatelnou trenérskou praxí v
délce 6 roků. Výjimku schvaluje a uděluje VzMK.

Přihlášení ke studiu
1. Uchazeč se přihlašuje písemně podle platných předpisů vysoké školy ve spolupráci se Sekretariátem ČŠS.
2. Kurz se obvykle otevírá dvakrát do roka, a to v jarním a podzimním semestru, vždy ve spolupráci dané
vysoké školy a ČŠS.

Ukončení studia
1. Studium je ukončeno absolvováním celého kurzu a závěrečnou ústní zkouškou z obecných předmětů,
specializace a závěrečnou písemnou prací.
2. Úspěšný absolvent kurzu obdrží od VŠ diplom pro trenéra licence „B“.
3. Sekretariát ČŠS trenéra zaregistruje do evidence trenérů a cvičitelů.

Ekonomické zabezpečení
1. Student studuje na vlastní náklady, současně s přihláškou se platí poplatek Trenérské škole, jehož výše je
stanovena při vypisování kurzu.
2. ČŠS zajišťuje a hradí náklady na pronájem objektu a lektora.

Studium trenérů Licence „A“
Organizace studia
1. Studium je organizováno jako denní nebo dálkové studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu nebo
vysoké školy podobné úrovně s odpovídající akreditací. Délka studia se řídí podle platných studijních
osnov vysoké školy. Studium je obvykle dvouleté s rozsahem 500 vyučovacích hodin z čehož minimálně
polovina je věnována specializaci.
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2. ČŠS zajistí lektorskou činnost na výuku specializace šermu podle platných osnov a požadavků vysoké
školy.

Podmínky přijetí ke studiu
1. Studia se může zúčastnit každý člen ČŠS starší 18 let s úplným středoškolským vzděláním s maturitou
splňující podmínky stanovené vysokou školou.
2. Žadatel je nositelem licence trenéra šermu II. třídy a prokazatelně vykonával trenérskou činnost
minimálně 6 let a/nebo šermíř, který má minimálně 8letou závodnickou kariéru a reprezentoval Českou
republiku alespoň na Mistrovství Světa dospělých.

Přihlášení ke studiu
1. Uchazeč se přihlašuje písemně podle platných předpisů vysoké školy ve spolupráci se sekretariátem ČŠS.

Ukončení studia a udělení I. třídy
1. Studium je ukončeno absolvováním celého kurzu a závěrečnou ústní zkouškou z obecných předmětů,
specializace a závěrečnou písemnou prací.
2. Úspěšný absolvent kurzu obdrží diplom vysoké školy (licence A) a na základě doporučení VzMK ČŠS
rozhodne VV ČŠS o udělení kvalifikace trenéra I. třídy, příp. nařídí další vzdělávání.
3. Sekretariát ČŠS trenéra zaregistruje do evidence trenérů a cvičitelů.

Ekonomické zabezpečení
1. Student studuje na vlastní náklady.
2. ČŠS zajišťuje a hradí náklady na pronájem objektu a lektora.
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