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KVALIFIKAČNÍ ŘÁD - 2014

ÚČINNOST OD 16.2.2014

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Kvalifikační řád stanovuje základní podmínky pro školení členů, podle potřeb svazu.
Školení mohou absolvovat i další zájemci mimo členskou příslušnost k ČSGS, kteří projeví
zájem o odborné vzdělání prostřednictvím ČSGS. Pro takové účastníky školení budou stanovené
další podrobné podmínky účasti v závislosti na konkrétním školení.
Pořadatelem a garantem školení je ČSGS.
Organizací školení pověří ČSGS spolek, který splňuje podmínky pro dané školení. Např.
vybavení materiálně technickým vybavením potřebným ke školení, nářadím, zázemím apod..
Pro účely kvalifikačního řádu je pověřený spolek dále označován jako - pořadatel.
2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Členství v ČSGS.
Doklad potvrzující členství ve spolku a doporučení mateřského spolku. Individuální členové bez
doporučení.
Předepsaná praxe a předchozí kvalifikační třída - je-li předepsaná pro dané školení.
O přiznání kvalifikace rozhoduje VV ČSGS po úspěšném absolvování školení a splnění všech
předepsaných podmínek pro danou kvalifikaci.
O absolvování školení vydává ČSGS osvědčení o dosaženém vzdělání s celostátní platností.
Doba platnosti kvalifikace trenér, trenérka / osvědčení A, B, C, D, E / je trvalá.
Doba platnosti kvalifikace rozhodčí je trvalá.
ČSGS eviduje všechny úspěšné absolventy všech školení v databázi ČSGS.
Seznam trenérů nebo rozhodčích je platný (aktuální) vždy jeden rok.
Trenéři a rozhodčí jsou v databázi uvedeni po dobu 2 let od úspěšného ukončení školení nebo
doškolení.
Pro další uvedení trenéra v databázi (prodloužení doby o další 2 roky) je trenér povinen zúčastnit
se doškolení pořádané ČSGS ( v průběhu svého dvouletého uvedení v seznamu ).
Pro další uvedení rozhodčího v databázi (prodloužení doby o další 2 roky) je rozhodčí povinen se
zúčastnit doškolení pořádané ČSGS ( v průběhu svého dvouletého uvedení v seznamu ).
Při nesplnění podmínek (absolvování doškolení v průběhu 2 let) je rozhodčí po uplynutí dvou let
o školení nebo doškolení ze seznamu vymazán.
Pro nečleny svazu vydá ČSGS podobný seznam ve kterém eviduje úspěšné absolventy školení
pořádaného ČSGS.
Pro nečleny svazu vydá ČSGS podrobné samostatné podmínky pro dané školení.
3. PODMÍNKY KVALIFIKACE - INSTRUKTOR (kvalifikace E)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Minimální věk 15 let
Do dovršení 18 let mohou instruktoři vést trénink VÝHRADNĚ pod přímím vedením trenéra
staršího 18 let a na jeho odpovědnost.
Instruktor nesmí při tréninku provádět činnosti vyžadující záchranu a dopomoc.
Podmínka praxe : bez praxe
Školitel : podle svých potřeb vyškolí spolek (vyškolený trenér spolku).
Doklad vydává : na návrh spolku, který předloží svazu doklad o absolvování školení vydává
doklad ČSGS.
Charakteristika : vhodné pro pomáhající rodiče, bývalé gymnastky / gymnasty, kteří chtějí po
ukončení své závodní kariéry zůstat u gymnastiky jako trenér.

4. PODMÍNKY KVALIFIKACE - ASISTENT TRENÉRA (kvalifikace D)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Minimální věk 15 let.
Do dovršení 18 let mohou instruktoři vést trénink VÝHRADNĚ pod přímým vedením trenéra
staršího 18 let a na jeho odpovědnost.
Podmínka praxe : bez praxe
Školitel : ČSGS - pověřený lektor nebo lektoři.
Doklad vydává : o přiznání kvalifikace rozhoduje VV ČSGS po úspěšném absolvování školení a
splnění všech předepsaných podmínek pro danou kvalifikaci.
Charakteristika : vhodné pro pomáhající rodiče, bývalé gymnastky / gymnasty, kteří chtějí po
ukončení své závodní kariéry zůstat u gymnastiky jako trenér.
5. PODMÍNKY KVALIFIKACE - TRENÉR - C (III. třídy)

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Minimální věk 15 let
Do dovršení 18 let mohou instruktoři vést trénink VÝHRADNĚ pod přímým vedením trenéra
staršího 18 let a na jeho odpovědnost.
Podmínka praxe : 1 rok jako asistent trenéra. Kvalifikaci trenér C (III. třídy) nelze získat bez
předchozího získání kvalifikace.
Školitel : ČSGS pověřený lektor nebo lektoři.
Doklad vydává : o přiznání kvalifikace rozhoduje VV ČSGS po úspěšném absolvování školení a
splnění všech předepsaných podmínek pro danou kvalifikaci.
Charakteristika : Trenér je oprávněn plánovat, řídit a vyhodnocovat tréninkový proces
zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti. Své znalosti a zkušenosti uplatňuje rovněž při
přípravě sportovních soutěží a může být pověřen lektorskou činností při vzdělávacích kurzech
trenérů. Tuto činnost provádí především v klubech a oddílech sdružených v ČSGS.
6. PODMÍNKY KVALIFIKACE - TRENÉR - B (II. třídy)

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Minimální věk 18 let
Podmínka praxe : 5 let jako trenér C. Kvalifikaci trenér B (II. třídy) nelze získat bez
předchozího získání kvalifikace.
Školitel : ČSGS pověřený lektor nebo lektoři.
Doklad vydává : o přiznání kvalifikace rozhoduje VV ČSGS po úspěšném absolvování školení a
splnění všech předepsaných podmínek pro danou kvalifikaci.
Charakteristika : Trenér je oprávněn plánovat, řídit a vyhodnocovat tréninkový proces
zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti. Své znalosti a zkušenosti uplatňuje rovněž při
přípravě sportovních soutěží a může být pověřen lektorskou činností při vzdělávacích kurzech
trenérů. Tuto činnost provádí především v klubech a oddílech sdružených v ČSGS.
7. PODMÍNKY KVALIFIKACE - TRENÉR - A (I. třídy)

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Minimální věk 18 let
Podmínka praxe : 5 let jako trenér B. Kvalifikaci trenér A (I. třídy) nelze získat bez
předchozího získání kvalifikace. Výjimkou je absolvování FTVS a jiných VŠ s podobným
zaměřením na sportovní trénink gymnastiky.
Školitel : ČSGS pověřený lektor nebo lektoři.
Doklad vydává : o přiznání kvalifikace rozhoduje VV ČSGS po úspěšném absolvování školení a
splnění všech předepsaných podmínek pro danou kvalifikaci.
Charakteristika : Trenér je oprávněn plánovat, řídit a vyhodnocovat tréninkový proces
zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti. Své znalosti a zkušenosti uplatňuje rovněž při
přípravě sportovních soutěží a může být pověřen lektorskou činností při vzdělávacích kurzech
trenérů. Tuto činnost provádí především v klubech a oddílech sdružených v ČSGS.

8. PODMÍNKY KVALIFIKACE - ROZHODČÍ - C (III. třídy)
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Minimální věk 15 let
Podmínka praxe : bez praxe.
Školitel : ČSGS pověřený lektor nebo lektoři.
Charakteristika : Rozhodčí je oprávněn rozhodovat závody jen jako rozhodčí E (panel E)
9. PODMÍNKY KVALIFIKACE - ROZHODČÍ - B (II. třídy)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Minimální věk 18 let
Podmínka praxe : 1 rok.
Školitel : ČSGS pověřený lektor nebo lektoři.
Charakteristika : Rozhodčí je oprávněn rozhodovat závody jako hlavní rozhodčí D (panel D)
10. PODMÍNKY KVALIFIKACE - ROZHODČÍ - A (I. třídy)

10.1. Minimální věk 18 let
10.2. Podmínka praxe : praxe 5 let.
10.3. Školitel : ČSGS pověřený lektor nebo lektoři.
10.4. Charakteristika : Rozhodčí je oprávněn rozhodovat závody jako hlavní rozhodčí D (panel D)
11. ČLENĚNÍ KVALIFIKACÍ PODLE SPORTŮ
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.

Sportovní gymnastika
Teamgym
Skoky na trampolíně
Akrobatická gymnastika
Gymnastický aerobik
Tumbling
freestyle skákání
Všeobecná gymnastika
Gymnastika veteránů
Ostatní - další případné sporty, kde je gymnastika základem cvičení.
12. ARCHIVACE DAT ZE ŠKOLENÍ.

Účastníci souhlasí se zpracováním svých osobních údajů,
ČSGS archivuje seznamy účastníků školení (členů i nečlenů ČSGS), doškolení, seminářů apod.
ČSGS může zveřejnit seznam trenérů a rozhodčích na svém webu.
Docházku na jednotlivé hodiny přednášky. Účast na všech částech školení.
Výsledky všech prací, které absolventi školení předložili v průběhu školení. Pokud daný typ
kvalifikace vyžadoval předložení takové práce.
12.6. Výsledky závěrečné zkoušky.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

13. ROZSAH ŠKOLENÍ.
13.1. Předměty obecného a teoretického základu jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou tohoto
kvalifikačního řádu.
13.2. Předměty speciální odbornosti jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou tohoto kvalifikačního
řádu.
13.3. Rozsah hodin pro jednotlivé předměty a současně pro jednotlivé kvalifikace je uveden v tabulce,
která je přílohou tohoto kvalifikačního řádu.
14. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ.
14.1. Do praxe u trenérů (5.3 a 6.2) a rozhodčích (9.2 a 10.2) se počítá přechodně i dosavadní praxe
před školením ČSGS.
14.2. Kvalifikační řád schválil VV výbor dne : 16.2.2014.

................................................................
předseda VV výboru ČSGS v.r.

.........................................................................
místopředseda VV výboru ČSGS v.r.

