Prováděcí a organizační pokyny ke směrnici o udělování
trenérských tříd v požárním sportu
Prováděcí a organizační pokyny podávají výklad a doplňují podrobnosti
ustanovení směrnice o vydávání trenérských kvalifikacích v požárním sportu.
Čl. 1
Kvalifikace, charakteristika činnosti, povinnosti a práva
1.1. Trenéři požárního sportu III. třídy jsou v souladu s čl. 2.1 směrnice č. 1/2015
oprávněni vzdělávat členy SH ČMS v oblasti požárního sportu. V rámci této
činnosti mají nárok na úhradu za opotřebení své výzbroje a výstroje, eventuálně
ušlou mzdu apod., a to podle obecně platných předpisů.
1.2. Trenéři požárního sportu II. a I. třídy jsou v souladu s čl. 2.2 a 2.3 směrnice
č.1/2015 oprávněni vzdělávat jak členy SH ČMS, tak ostatní veřejnost v oblasti
požárního sportu. V rámci této činnosti mají nárok na úhradu za opotřebení
vlastní výzbroje a výstroje, eventuálně ušlou mzdu apod., a to podle obecně
platných předpisů.
1.3. K výuce v oblasti požárního sportu, může právnická nebo fyzická osoba využívat
též pracovníky poučené. Musí však dodržet zákonné podmínky (kvalifikace apod.)
1.3.1 Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli v rozsahu své činnosti poučeni o zásadách
výuky požárního sportu a upozorněni na možné nebezpečí plynoucí ze specifiky
požárního sportu na cvičištích pro požární sport.
1.3.2 Seznámení a upozornění podle odstavce 1.3.1 provede organizací pověřený
pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis,
který podepíše spolu s pracovníky poučenými. Organizace případně vydá
poučeným pracovníkům vlastní osvědčení. Dále je organizace povinná zajistit
ověřování a doplňování znalostí v pětileté lhůtě.
1.3.3 Pro označení pracovníků poučených použije organizace vhodný název, ze kterého
vyplyne charakter činnosti. S ohledem na dohody nelze použít chráněný název
trenér (ani s jakýmkoliv přívlastkem). Doporučuje se použít názvu praktikant
nebo instruktor s vhodným přívlastkem (organizační, oddílový atd.). Rozsah
odborných znalostí (v případě, že jsou potřebné) se doporučuje v přibližném
rozsahu školení trenéra III. třídy.
Čl. 2
Podmínky získávání kvalifikace
Dosažením věku se rozumí dosažení 18. let v kalendářním roce, v němž se koná školení
pracovníků poučených. Požadované dva roky praxe pro přijetí na vyšší stupeň trenérské
kvalifikace (Trenér III. třídy) se zajišťují vykonávání trenérské praxe v dosažené
kvalifikaci.
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Čl. 3
Platnost kvalifikace a její prodloužení (obnovení)
Získané kvalifikace platí do 31. 12. čtvrtého roku po získání kvalifikace. Termíny
platnosti prodloužené kvalifikace se počítají stejně.
Čl. 4
Školení
4.1 Plánování
Školení plánují pořadatelé uvedení v čl. 4.2 směrnice č. 1/2015 o trenérských
kvalifikacích. S plány seznamují pořadatelé VV SH ČMS a nižší pobočné spolky
SH ČMS s dostatečným časovým předstihem. S předstihem stanovují pořadatelé i
výši spolu úhrady nákladů na školení, hrazené uchazeči nebo vysílající jednotkou.
4.2 Zajištění školení
Pořadatelem školení je Kancelář SH ČMS respektive příslušná ÚOR SH ČMS
tímto pověřená. Pořadatel školení jmenuje vedoucího školení z řad členů TMK
SH ČMS. Dále zajišťují místo a ostatní záležitosti, vystavuje objednávky, uzavírá
hospodářské smlouvy na ubytování, stravování, jiné služby, atd.. Pořadatel školení
spolu s vedoucím školení zajišťuje nezbytné formuláře (průkazy trenérů,
formuláře evidence, třídní knihy a záznamy o zkouškách, o činnosti lektorů,
formuláře k vyúčtování, atd.) a metodické pomůcky.
4.3 Přihlášky a výběr účastníků
Pořadatel školení uvědomí v dostatečném předstihu nižší pobočné spolky SH ČMS,
komu a kdy se předávají přihlášky. Přihlášky na školení trenérů požárního sportu
se podávají přímo pořadateli. Přihlášky se podávají na předepsaném formuláři,
řádně vyplněné, potvrzené atd. (viz čl. 8).
Pravidla výběru mimo splnění podmínek dle čl. 4 směrnice č. 1/2015 si stanoví
pořadatel podle svých potřeb, možností, závazků, atd. Vybrané účastníky a
náhradníky pořadatel uvědomuje včas (min. 3 týdny před zahájením) pozvánkou
na školení a upozorněním na případné náhradnictví. V pozvánce jsou stanoveny
všechny potřebné podrobnosti (místo, datum a hodina nástupu, co sebou, atd.).
Doporučuje se opatřit pozvánku tzv. návratkou, vhodně termínovanou.
Odmítnuté přihlášky vrací pořadatel účastníkům se stručným odůvodněním.
Pokud odmítnutý uchazeč přihlášku v dalším termínu opakuje, přihlíží k tomu
pořadatel při dalším výběru uchazečů.
4.4 Program a organizace školení
Obsah školení s předepsaným minimálním počtem hodin (viz čl. 9 těchto
organizačních pokynů) rozvrhuje vedoucí školení do programu denního rozvrhu
hodin výuky. Přitom přihlíží k účelnému využití času řazením předmětů podle
místních podmínek, k vhodnému sledu teorie a praxe, potřebnému volnu,
možnosti individuálního studia a přípravy atd. Není nutné umístit zkoušky ze
všech předmětů na konec školení. Na každý den určuje vedoucí školení z řad
lektorů vedoucího dne a z řad posluchačů denní službu. Tato služba zejména: dbá
na dodržování denního programu, připravuje metodické pomůcky a sportovní
vybavení pro výuku. Dbá na dodržování pořádku ve všech prostorách.
4.5 Charakteristika a účel přijímacího pohovoru
Přijímací pohovor - zkouška má pouze vyloučit ty posluchače, kteří zatím nemají
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výrazné a přesvědčivé předpoklady získat po úplném školení kvalifikaci.
4.6 Platnost částečného absolvování
Platnost úspěšného absolvování teoretické části školení je 2 roky. Předpokladem
odložení je řádná a odůvodněná omluva doručená pořadateli školení. Své právo na
pokračování v odloženém školení uplatňuje posluchač včas a písemně u pořadatele
školení.
4.7 Zakončení školení
Po ukončení školení je vedoucí povinen do 14 kalendářních dnů vypracovat
zprávu o průběhu školení na předepsaném tiskopise a odevzdat ji spolu s ostatními
doklady pořadateli školení. Doklady k evidenci trenérů zasílá Kanceláři SH ČMS
respektive TMK SH ČMS. Vyplněné přihlášky neúspěšných posluchačů (viz čl.
8) vrací vedoucí školení účastníkovi.
Čl. 5
Zkoušky, klasifikace a prospěch
5.1 Obecné ustanovení
O zkouškách vede vedoucí školení protokol na předepsaném formuláři,
podepisovaném členy komise (viz odst. 5.2).
5.2 Provedení zkoušek
Zkoušky jsou buď ústní, nebo písemným testem a praktické. Ke zkoušce z
metodické praxe zpracovává posluchač krátkou písemnou přípravu.
Zkouší nejméně tříčlenná komise složená z přednášejících lektorů a vedoucího
školení. Při různosti názorů rozhoduje prostá většina hlasů a při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.
5.3 Klasifikace a prospěch
5.3.1 Jednotlivé předměty se klasifikují „prospěl – neprospěl“.
5.3.2. Celkový prospěch
Posluchač, který prospěl ze všech předmětů, je jmenován trenérem požárního
sportu III., II., anebo I. třídy.
Posluchač, který neprospěl z jednoho nebo dvou předmětů, může vykonávat
opravnou zkoušku z každého předmětu (nejvíce dvakrát) při některém dalším
školení. O vykonání opravné zkoušky se hlásí u pořadatele školení, který určí
místo a termín. K opravě se hlásí přihláškou (viz čl. 8 těchto pokynů) na školení,
kde do rubriky kvalifikace napíše „opravná zkouška" a druh kvalifikace,
zároveň také uvede termín a místo původního školení a předmět, v němž
neprospěl. Opravná zkouška musí být provedena do dvou let od školení, na němž
posluchač neprospěl. Po úspěšné opravné zkoušce je uchazeč jmenován trenérem
požárního sportu III., II., anebo I. třídy.
Posluchač, který neuspěl ze tří a více předmětů, nemůže konat žádnou opravnou
zkoušku a jeho klasifikace, je „neprospěl“ a musí opakovat celé školení znovu.

3

Čl. 6
Doškolení trenérů
6.1 Základní ustanovení
Cílem doškolení je prodloužení nebo obnovení trenérské kvalifikace (viz čl. 6
směrnice č. 1/2015 o trenérských kvalifikacích) každý čtvrtý rok. Doškolování má
dvojí účel:
a) seznámit trenéry s novinkami v technice a metodice a ve vedení sportovní
přípravy.
b) obnovit a zkontrolovat získané znalosti a dovednosti z praxe v rozsahu
zkouškových požadavků před komisí lektorského sboru.

6.2 Formy a organizace doškolení
Doškolení organizují pořadatelé školení, uvedení v čl. 4.2 směrnice o trenérských
kvalifikacích č. 1/2015 (odpovědný pracovník nebo orgán). Přitom se postupuje
analogicky dle čl. 4 těchto pokynů.
6.3 Prodloužení a obnovení kvalifikace
Prodloužení nebo obnovení kvalifikace zaznamenává orgán SH ČMS, který
jmenování provedl do příslušného průkazu trenéra. O doškolení je veden protokol,
který pořadatel doškolení zpracovává a podstupuje k zavedení do evidence (viz.
Směrnice o evidenci trenérů v požárním sportu).
Čl. 7
Jiná ustanovení

Na požádání jiné organizace se může školení trenérů zúčastnit i nečlen SH ČMS za
plnou úhradu nákladů. O tom rozhodne pořadatel školení. Na školení je účastník veden
v běžné evidenci a v protokole o zkouškách, ale není mu vydána licence trenéra
požárního sportu. Tento účastník, který splnil kritéria pro získání licence trenéra
požárního sportu a do dvou let vstoupí do SH ČMS, bude jmenován trenérem
požárního sportu III. třídy, s platností kvalifikace 5 let od ukončení školení (viz čl. 3
těchto pokynů).
Čl. 8
Přihláška ke školení

Používá se jednotný formulář „Přihláška ke školení trenéra požárního sportu III., II.,
anebo I. třídy. Souhlas přihlášeného s podmínkami znamená souhlas s případnou
úhradou nákladů na školení dle rozhodnutí pořadatele. Dále tím přihlášený oznamuje,
že si zařídí uvolnění ze zaměstnání apod., které SH ČMS nezajišťuje a nehradí.
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Čl. 9
Rámcový program školení trenérů III. a II. třídy
Třída

III.

II.
(min.
SOU)

II.
(min.
SŠ)

-

8
11
11
4
6
6
4
50

-

OBECNÁ ČÁST – hodinová dotace
Historie požárního sportu
Dopingová pravidla
Teorie sportovního tréninku
Pedagogika
První pomoc
Anatomie
Fyziologie
Psychologie
Právo a sport
Hygiena sportu a výživa
OBECNÁ ČÁST - CELKEM

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
13

2
6
4
4
10
10
4
2
8
50

2
6
4
4
10
10
4
2
8
50

SPECIÁLNÍ ČÁST – hodinová dotace
Organizace sportovního tréninku, pravidla
Plánování a evidence sportovní přípravy
Technika
Taktika
Kondiční příprava
Sportovní příprava mládeže
Rozbor a vyhodnocení sportovní přípravy
Regenerace sportovců
Didaktické výstupy
Praxe
SPECIÁLNÍ ČÁST - CELKEM:
CELKEM ZA TRENÉRSKÉ ŠKOLENÍ:

2
1
2
1
1
2
1
1
2
4
17
30

10
10
10
10
10
10
6
4
10
20
100
200

10
10
10
10
10
10
6
4
10
20
100
150

ZKOUŠKY
Písemný test
Ústní teoretická zkouška
Praktická zkouška
ZKOUŠKY - CELKEM

1
1
2

1
4
5

1
4
5

Téma výuky
ZÁKLADNÍ ČÁST – hodinová dotace pro absolventy SOU
Organizace sportu v ČR
Motorické testy
Biologie, Chemie
Historie sportu
Sport a výchova
Sportovní příprava
Příprava k závěrečnému testu
ZÁKLADNÍ ČÁST - CELKEM
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