směrnice číslo:
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platná od:
01. 10. 2018

SMĚRNICE
PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ
HLAVA I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 101
Úvodní ustanovení
1.

Českomoravský svaz hokejbalu (dále jen „ČMSHb“) pořádá a zajišťuje systém vzdělávání
trenérů hokejbalu jako službu svým členským klubům a jednotlivcům, kterým tak
umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev
hokejbalu v klubech i v orgánech ČMSHb.

2.

Za účelem vzdělávání trenérů a udělování trenérských licencí ustanovilo a schválilo
Předsednictvo ČMSHb Komisi mládeže a metodiky ČMSHb (dále jen KMaM), která se řídí
platným Statutem Komise mládeže a metodiky ČMSHb.

3.

Směrnice pro udělování trenérských licencí (dále jen „tato směrnice“) upravuje udílení
licencí trenérům.

Článek 102
Licenční školení a semináře
1.

Licenční školení (dále jen „školení“) a doškolovací semináře (dále jen „semináře“) jsou
definovány a vymezeny obsahem učiva a počtem učebních hodin dle této směrnice.

2.

KMaM pořádá školení a semináře samostatně nebo ve spolupráci se smluvně zajištěnými
subjekty.

3.

Na školení a semináře je možné se hlásit pouze přes rezervační systém školení a
seminářů.

4.

Školení a seminářů se mohou účastnit i osoby s jiným, než českým občanstvím, ale pouze
za podmínky dostatečné znalosti českého, případně slovenského jazyka, včetně
schopnosti v něm komunikovat na dostačující úrovni.

5.

Účast na školeních a seminářích ze strany osob, které nejsou členy ČMSHb, náleží
schválení KMaM.

6.

Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování
školení příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti (viz. Článek
110) k výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence (dále jen „licence“).

7.

V rámci vzdělávání trenérů se udělují tyto licence:
•
trenérská licence A,
•
trenérská licence B,
•
trenérská licence C,
•
trenérská licence D
•
trenérská licence C – brankáři, licence B – brankáři.
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8.

Licence je získána absolvováním příslušného školení a splněním všech požadavků,
nastavených touto směrnicí a pořadatelem školení.

9.

Je-li trenér přihlášen na školení nebo seminář, je povinen se v případě absence předem
omluvit pořadateli akce. V případě neomluvené absence je požadována úhrada částky
stanovené za školení nebo seminář v plné výši.

10. Pro potřeby realizace školení a seminářů je v kompetenci KMaM spolupracovat se
smluvně zajištěnými externími subjekty, případně jmenovat interní školitele a lektory.
Interní školitelé a lektoři jsou minimálně 1x ročně proškoleni o obsahu a formě vedení
školení a seminářů.

Článek 103
Platnost licence
1.

Licence se vydává s platností:
A – do 30. 6. pátého kalendářního roku po datu
měsíců),
B – do 30. 6. pátého kalendářního roku po datu
měsíců),
C – do 30. 6. třetího kalendářního roku po datu
měsíců),
D – do 30. 6. prvního kalendářního roku po datu
měsíců).

získání licence A (platnost max. 60
získání licence B (platnost max. 60
získání licence C (platnost max. 36
získání licence D (platnost max. 12

2.

Aktivní trenérskou praxi prokazuje klub prostřednictvím oficiálních soupisek a zápisů o
utkání. Do aktivní praxe se započítává i funkce asistent trenéra.

3.

Stupeň dosažené licence zakončené ústní nebo písemnou zkouškou nemůže být ponížen
vyjma uplatnění Článku 106.

Článek 104
Obnova platnosti licence
1.

Platnost licence je prodloužena o dobu trvání příslušné licence s platností do 30. 6.
v případě absolvování požadovaného počtu doškolovacích seminářů:
A – min. 5 doškolovacích seminářů po dobu platnosti licence,
B – min. 3 doškolovací semináře po dobu platnosti licence,
C – min. 2 doškolovací semináře po dobu platnosti licence (z toho minimálně jeden
seminář zaměřený na praktickou účast),
Licence specializované na brankáře – minimálně jeden ze seminářů obnov je zaměřený
na činnost brankářů.

2.

Evidence účastí na seminářích je povinnosti trenérů, kteří na doškolovacích seminářích
získávají certifikát o účasti. Certifikát o účasti náleží také lektorům a školitelům.

3.

V případě neabsolvování dostatečného počtu doškolovacích seminářů, je trenérovi na
jeho žádost vystaveno potvrzení o studiu licence s definovanou lhůtou dodatečného
absolvování doškolovacích seminářů. Délka lhůty je 6 až 12 měsíců. Platnost obnovené
licence se krátí o vymezenou lhůtu.

4.

KMaM může rozhodnout o vyhotovení písemné práce trenérem, doplňující absenci
doškolovacích seminářů, případně absenci aktivní praxe.

5.

Délka doškolovacích seminářů je stanovena KMaM. Minimální rozsah je 4 vyučovací
hodiny.
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Článek 105
Přiznání licence
1.

Přiznání trenérské licence D a C je uznáno absolventům bakalářského nebo
magisterského studia, obor Tělesná výchova, na pedagogických nebo sportovních
fakultách, a to v případě absolvování jednoho doškolovacího semináře se zaměřením na
mládež.

2.

Přiznání trenérské licence C a B je uznáno držitelům platné licence shodného stupně
ledního hokeje a florbalu, a to v případě absolvování jednoho doškolovacího semináře se
zaměřením na mládež.

3.

Přiznání trenérské licence C a B je uznáno držitelům propadlé licence shodného stupně
ledního hokeje a florbalu v případě absolvování jednoho doškolovacího semináře se
zaměřením na mládež a vyhotovení písemné práce na téma zadané ze strany KMaM.

4.

Přiznání trenérské licence A je uznáno držitelům platné licence shodného stupně ledního
hokeje a florbalu, a to v případě absolvování dvou doškolovacích seminářů se zaměřením
na mládež.

5.

Přiznání trenérské licence A je uznáno držitelům propadlé licence shodného stupně
ledního hokeje a florbalu v případě absolvování dvou doškolovacích seminářů se
zaměřením na mládež a vyhotovení písemné práce na téma zadané ze strany KMaM.

6.

Žádost o přiznání trenérské licence A schvaluje na návrh KMaM Předsednictvo ČMSHb.

7.

Trenéři licence B mohou zažádat o reakreditaci licence ve vztahu k akreditaci studijního
programu Trenérské hokejbalové licence B. Akreditace a vydání certifikátu je přiznáno
v případě absolvování reakreditačního semináře v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Článek 106
Odebrání licence
1.

Licence všech stupňů může být odebrána, jestliže trenér:
a) se nezúčastnil předepsaných školení, seminářů případně se dopustil podvodu při
získávání trenérské licence,
b) se dopustil disciplinárního provinění (opakovaně nebo závažného charakteru),
c) se dopustil napadení soupeře, trenéra, funkcionáře a rozhodčího,
d) úmyslně ovlivňoval výsledek utkání nebo narušil regulérnost soutěže,
e) byl odsouzen za úmyslný trestný čin,
f) se opakovaně provinil chováním a jednáním v rozporu s Etickým kodexem ČMSHb.

2.

Licence D, C a B odebírá KMaM. Licenci A odebírá na návrh KMaM Předsednictvo ČMSHb.
K jednání orgánů o odebrání licence musí být trenér písemně pozván. Odebrání licence
musí mít formu písemného rozhodnutí s odůvodněním a musí být zasláno trenérovi
doporučenou poštou.

3.

Licence může být odebrána:
• dočasně, z důvodů uvedených v odst. 1 písm. a), b) tohoto článku,
• trvale, z důvodů uvedených v odst. 1 písm. c), d), e), f) tohoto článku.

4.

Při dočasném odebrání licence má trenér možnost písemně žádat o její znovunabytí, a to
nejdříve po uplynutí 6 měsíců.

5.

Proti odebrání licence má trenér možnost se odvolat k odvolací komisi ČMSHb, a to ve
lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odebrání licence.
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6.

Řízení k odebrání licence mohou navrhnout členové Předsednictva ČMSHb, odborných
komisí ČMSHb a zástupci klubů, sdružených v ČMSHb. Podnět k odebrání licence musí
mít formu písemného odůvodnění, včetně doložení potřebných podkladů a dokumentace.

Článek 107
Znovunabytí licence
1.

Příslušné orgány mohou při odebrání licence podmínit její znovuudělení v závislosti na
splnění určitých podmínek.

2.

Znovunabytí licence je posuzováno na základě osobní žádosti toho, kdo o znovunabytí
usiluje.

3.

Za
•
•
•
•

znovunabytí licence se určují tyto poplatky:
u licence D
300 Kč,
u licence C
500 Kč,
u licence B
700 Kč,
u licence A
1 000 Kč.

Článek 108
Pozastavení platnosti licence
1.

Licenci je možno dočasně pozastavit na základě písemné žádosti trenéra, platnost licence
pozastavuje KMaM.

2.

Pro znovuzískání platnosti pozastavené licence je třeba absolvovat příslušné doškolovací
semináře.

3.

Za takové znovuzískání platnosti licence se neurčuje žádný administrativní poplatek,
vyjma matričního poplatku za vyhotovení licence.

Článek 109
Průkaz trenéra
1.

Průkaz trenéra je osvědčením o odborné způsobilosti trenéra a stupni udělené licence
Vystavuje se vždy na období platnosti licence.

2.

Průkaz trenéra obsahuje:
• fotografii trenéra,
• stupeň udělené licence trenéra,
• příjmení a jméno trenéra,
• datum narození trenéra,
• datum platnosti licence do,
• registrační číslo trenéra v rámci ČMSHb.

Článek 110
Poplatky za studium a matriční poplatky
1.

Poplatky za účast na školeních a seminářích (nezahrnují matriční poplatek za vystavení
průkazu) jsou stanoveny následovně:
• školení D licence
600 Kč
• školení C licence (případně reakreditační seminář)
1 000 Kč
• školení C licence – brankáři
2 500 Kč
• školení B licence
5 000 Kč
(zahrnuje poplatek za tzv. „Všeobecný základ“)
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• školení B licence – brankáři
5 000 Kč
(zahrnuje poplatek za tzv. „Všeobecný základ“)
• školení A licence – poplatek je stanoven dle počtu účastníků studia
• doškolovací seminář
200 Kč
2.

V případě zisku nebo obnovy licence je matriční poplatek za vystavení průkazu stanoven
u všech stupňů na 100 Kč.

3.

Poplatky za studium a matriční úkony je možné uhradit pouze na účet ČMSHb.

4.

Poplatky za studium a matriční úkony náleží do rozpočtu KMaM a slouží plně k úhradě
nákladů, spojených s organizací školení a seminářů.

5.

KMaM má v kompetenci navýšit v mimořádném případě výši poplatků za školení a
semináře.
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HLAVA II.
SOUTĚŽNÍ USTANOVENÍ
Článek 201
Ustanovení pro trenérské vedení družstev
1.

U družstva, které startuje v soutěžích řízených ČMSHb, musí působit trenér s minimální
licencí dle Propozic příslušné soutěže, který je současně starší 18 let.

2.

Držitelé licence D mohou u družstva, které startuje v soutěžích řízených ČMSHb, působit
pouze na pozici asistenta trenéra.

3.

Za působení trenéra u družstva bude považována jeho fyzická přítomnost při utkáních a
jeho uvedení v zápise o utkání v minimálně 90% utkáních daného družstva.

4.

V případě studia licence A a B je student povinen prokazovat se v utkáních potvrzením o
studiu a současně platným průkazem s dosud získanou nižší licencí.

Článek 202
Minimální trenérské vedení družstev
1.

Licence D je vyžadována pro:
• družstva přípravek a minipřípravek (pouze pro první rok činnosti trenéra),
• družstva v soutěžích dospělých do úrovně 2.NHbL.

2.

Licence C je vyžadována pro:
• družstva ve všech žákovských soutěžích,
• družstva ve všech soutěžích mladšího dorostu.

3.

Licence B je vyžadována pro:
• družstva ve všech soutěžích staršího dorostu,
• družstva v soutěžích dospělých úrovně Extraliga a 1.NHbL,
• družstva Reprezentací ČR.

4.

Licence A:
• není uvažováno o povinném zavedení ve vztahu k úrovni soutěže.
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HLAVA III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČMSHb dne 01. 10. 2018.

2.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 10. 2018.

3.

Tato směrnice obsahuje přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
• Příloha č. 1 - Studijní okruhy.

4.

Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 2/01/2016, platnou od 01. 01. 2017.

…………………………………………………………..
Mgr. Martin Komárek
předseda ČMSHb

SMĚRNICE ČMSHb:

…………………………………………………………..
Tomáš Březina
generální sekretář ČMSHb
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PŘÍLOHA SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ č. 1

STUDIJNÍ OKRUHY
Trenérská licence D
Podmínky přijetí ke studiu:
• věk 16 let,
• odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.
Úkoly:

•
•
•

aktivní účast na školení (bez absence),
předložení záznamu 4 cvičení na rozvoj HČJ (v průběhu školení),
vyplnění formuláře zpětné vazby na školení (po absolvování školení).

Obsah výuky:
Předmět

Teorie

Praxe

Informace ke školení
Etika hokejbalu mládeže

30 minut

Poslání a úloha trenéra mládeže

15 minut

Konstruktivní komunikace

15 minut

Sportovní příprava dětí

30 minut

Zásady a tvorba TJ

30 minut

Modelová TJ

60 minut

Praktická ukázka – HČJ

60 minut

Platnost licence:

maximálně 12 měsíců

Obnova licence:

neobnovuje se

Poplatek za studium:

600 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence:

100 Kč.

PŘÍLOHA č. 1 SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ:

„STUDIJNÍ OKRUHY“ |

8

Trenérská licence C
Podmínky přijetí ke studiu:
• věk 18 let,
• platná trenérská licence D,
• odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.
Úkoly:

•
•
•
•

aktivní účast na školení (bez absence),
předložení záznamu 1 TJ na rozvoj HČJ, obsahující minimálně 6 cvičení (před
začátkem školení),
obhajoba závěrečného testu,
vyplnění formuláře zpětné vazby na školení (po absolvování školení).

Obsah výuky:
Předmět

Teorie

Praxe

Informace ke školení
Etika hokejbalu mládeže a role trenéra

30 minut

Styly vedení a komunikace

30 minut

Hra tělem v mládežnickém hokejbale

30 minut

RTC – plánování atd.

30 minut

Pohybová příprava dětí

30 minut

Zásady a tvorba TJ

30 minut

Hry v tréninku mládeže

30 minut

Praktická ukázka – HČJ

60 minut

Modelová TJ – rozvoj hráčských dovedností

90 minut

Modelová TJ – situace 1 vs. 1

90 minut

Závěrečný test

30 minut

Platnost licence:

maximálně 36 měsíců

Obnova licence:

minimálně 2 doškolovací semináře po dobu
platnosti licence

Poplatek za studium:

1 000 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence:

100 Kč.
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Trenérská licence B
Podmínky přijetí ke studiu:
• věk 20 let,
• platná trenérská licence C, včetně minimální roční trenérské praxe,
• odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.
Úkoly:

•
•
•
•
•
•

aktivní účast na školení (bez absence),
předložení záznamu 1 TJ na rozvoj HČJ obsahující minimálně 6 cvičení (před
začátkem školení) + 8 cvičení zaměřených na činnosti střelba, přihrávka, vedení
míčku, resp. situaci 1 vs.1 (vždy ve dvou variantách),
předložení ročního tréninkového cyklu,
vyhotovení písemné práce na zadané téma,
obhajoba závěrečného testu,
vyplnění formuláře zpětné vazby na školení

Obsah výuky:
Předmět

Teorie

Praxe

Herní činnosti jednotlivce

7 hodin

7 hodin

Herní kombinace

7 hodin

7 hodin

Herní systémy

7 hodin

7 hodin

Činnosti brankaře

2 hodiny

2 hodiny

Hry a jejich význam v tréninku

7 hodin

7 hodin

Vedení družstva

4 hodiny

Video a sledování utkání

3 hodiny

3 hodiny

Speciální kondiční příprava

7 hodin

7 hodin

Sportovní psychologie

5 hodin

5 hodin

Pravidla hokejbalu

3 hodiny

3 hodiny

Informace ke školení

Pozn. Tabulka obsahu výuky specifikuje pouze tzv. Hokejbalovou specializaci o délce 100 hodin,
neobsahuje tzv. Všeobecný základ, realizovaný v délce 50 hodin ve spolupráci s Trenérskou
komisí ČOV.
Platnost licence:

maximálně 60 měsíců

Obnova licence:

minimálně 3 doškolovací semináře po dobu
platnosti licence

Poplatek za studium:

5 000 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence:

100 Kč.
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Trenérská licence A
Podmínky přijetí ke studiu:
• věk 21 let,
• platná trenérská licence B včetně minimální dvouleté trenérské praxe,
• odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.
Úkoly:

•
•

aktivní účast na školení (bez absence),
další úkoly budou specifikovány dle spolupráce s Trenérskou komisí ČOV.

Obsah výuky:
Bude specifikováno na základě spolupráce s Trenérskou komisí ČOV.
Platnost licence:

maximálně 60 měsíců

Obnova licence:

minimálně 5 doškolovacích seminářů po dobu
platnosti licence

Poplatek za studium:

bude specifikováno dle počtu účastníků studia
a podmínek ČOV

Matriční poplatek za vystavení licence:

100 Kč.
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Trenérská licence C – brankáři
Podmínky přijetí ke studiu:
• věk 19 let,
• platná trenérská licence C,
• odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.
Úkoly:

•
•
•
•

aktivní účast na školení (bez absence),
předložení záznamu 1 TJ na rozvoj brankařských HČJ, obsahující minimálně 6
cvičení (před začátkem školení),
obhajoba závěrečného testu,
vyplnění formuláře zpětné vazby na školení (po absolvování školení).

Obsah výuky:
Předmět

Teorie

Praxe

Brankářské herní činnosti jednotlivce

5 hodiny

5 hodiny

Základní postoj

3 hodiny

3 hodiny

Základní pohyby

3 hodiny

3 hodiny

Základní zákroky

3 hodiny

3 hodiny

Příprava a vedení brankáře na/během utkání

1 hodina

Specifika trenéra brankářů

1 hodina

Informace ke školení

Video rozbory činnosti brankáře v TJ a utkání

2 hodiny

Speciální kondiční příprava brankáře

2 hodiny

Sportovní psychologie brankáře a jeho role v týmu

2 hodiny

Hry v přípravě brankáře

2 hodiny

2 hodiny

Platnost licence:

maximálně 36 měsíců

Obnova licence:

minimálně 2 doškolovací semináře po dobu
platnosti licence

Poplatek za studium:

2 500 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence:

100 Kč.
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Trenérská licence B – brankáři
Podmínky přijetí ke studiu:
• věk 20 let,
• platná trenérská licence C – brankáři, včetně minimální roční trenérské praxe,
• odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.
Úkoly:

•
•
•
•
•
•

aktivní účast na školení (bez absence),
předložení záznamu 1 TJ na rozvoj brankařských HČJ obsahující minimálně 6
cvičení (před začátkem školení),
předložení ročního tréninkového cyklu,
vyhotovení písemné práce na zadané téma,
obhajoba závěrečného testu,
vyplnění formuláře zpětné vazby na školení (po absolvování školení).

Obsah výuky:
Předmět

Teorie

Praxe

10 hodin

10 hodin

Základní postoj

5 hodin

5 hodin

Základní pohyby

5 hodin

5 hodin

Základní zákroky

4 hodiny

4 hodiny

Příprava a vedení brankáře na/během utkání

5 hodin

5 hodin

Specifika trenéra brankářů

4 hodiny

2 hodiny

Video rozbory činnosti brankáře v TJ a utkání

4 hodiny

4 hodiny

Speciální kondiční příprava brankáře

5 hodin

5 hodin

Sportovní psychologie brankáře a jeho role v týmu

6 hodin

6 hodin

Pravidla hokejbalu

3 hodiny

3 hodiny

Informace ke školení
Brankářské herní činnosti jednotlivce

Pozn. Tabulka obsahu výuky specifikuje pouze tzv. Hokejbalovou specializaci o délce 100 hodin,
neobsahuje tzv. Všeobecný základ, realizovaný v délce 50 hodin ve spolupráci s Trenérskou
komisí ČOV. Praxe je realizována aktivní účastí na TJ a hospitační činností.
Platnost licence:

maximálně 60 měsíců

Obnova licence:

minimálně 3 doškolovací semináře po dobu
platnosti licence

Poplatek za studium:

5 000 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence:

100 Kč.
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