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Obecné informace COACH UNIVERSITY

Přehled základních vzdělávacích akcí COACH UNIVERSITY ČACH

Česká asociace cheerleaders, z.s. (dále jen “ČACH”) je organizá-
torem projektu COACH UNIVERSITY, který poskytuje vzdě-
lání pro trenéry, asistenty trenérů cheer a manažery ve sportovním odvětví cheerleading.  
Vzdělávací systém pomáhá plynulému zvyšování sportovní výkonnosti, profesionalizaci spor-
tovního odvětví, odbornosti pracovníků ve sportovním odvětví, zvýšení bezpečnosti tréninku 
a tím i snížení úrazovosti. Poskytuje trenérům návody k systematickému vedení tréninkových 
jednotek, rozšíření portfolia tréninkových metod a postupů. Rozvíjí vzdělávací programy pro 
sportovní, taneční cheerleading, vedení klubů a týmů, je specializací pro práci s mladšími vě-
kovými skupinami a další. COACH UNIVERSITY na základě potřeb českého cheerleadingu 
vytváří a zajišťuje hlavní a vedlejší studijní programy, kempy a semináře související s rozvojem 
sportovního odvětví cheerleading.

Aktivní workshopy:

•	  Stunt Camp
•	  Tumble Camp
  
Teoretická školení:
•	  Tumble Day for Coaches
•	  Judges Scoring Clinic
•	  Dance Conference 
•	  Levels Clinic 
•	  Judges Workshop
•	  První pomoc v cheerleadingu 
•	  Trenér licence Cheer C
•	  Trenér licence Cheer B
•	  Trenér licence Cheer A
•	  Asistent trenéra Cheer
  

Pozn: Detailní informace k jednotlivým školením na www.cach.cz (sekce Coach University).
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Povinnost absolvovat školení trenérské licence

Všechny stávající kluby (trenéři těchto klubů) jsou povinni do 3 let po zavedení trenérských  
licencí v cheerleadingu absolvovat školení trenéra licence C. Nové kluby (trenéři těchto  
klubů) jsou povinni absolvovat školení trenéra licence C do 3 let po registraci klubu u ČACH. 
  
Licence nižší třídy je nutná k získání licence vyšší třídy.
Tj. např pro získání licence B je nutné mít alespoň 1 rok platnou licenci C. Zároveň je ško-
lení licence B nutné absolvovat nejpozději do 3 let od získání licence C (popř. do nejbližšího 
možného vypsaného termínu, který bude pro Licence B dostatečně naplněn). 

Možnost absolvovat školení vyšší licence ovlivňuje také délka praxe ve sportovní oblasti cheer-
leading a dosažené vzdělání viz tabulka níže.
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Další typy licencí jsou dobrovolné, souvisejí se zaměřením trenéra.
  
Licenci si může udělat kdokoli, tedy nejen trenér, ale také asistent trenéra, nebo cheerleader, 
který/á chce do budoucna pracovat v této oblasti (osoba starší 18ti let, u asistenta trenéra  
15ti let). 

Rozložení licencí v sezóně:

LICENCE C LICENCE B ASISTENT TRENÉRA

leden září/únor dle zájmu

Doplňkové speciální licence a další kurzy se otevírají postupně podle rozvoje odborné trenér-
ské základny.

LICENCE DÉLKA SPORTOVNÍ PRAXE VZDĚLÁNÍ

C není nutná neovlivňuje

B

A

A

2 roky

3 roky

4 roky

středoškolské s maturitou, popř. středoškolské   
s Všeobecně vzdělávacím kurzem pro uchazeče  
bez maturity

středoškolské s maturitou obor pedagogika, sport

středoškolské s maturitou jiné obory



Platnost trenérských licencí

Získané trenérské licence jsou platné za podmínek stanovených níže.

•	 Trenér s licencí je povinen se v rámci průběžné edukace (novinky v technikách a postupech, 
atd.) účastnit vzdělávacích akcí organizovaných ČACH či jinou vzdělávací organizací souvi-
sející s oborem. Každá akce je oceněna počtem kreditů. 

•	 Trenér licence C musí během každého roku (za období září-srpen) nasbírat alespoň 4 kredity 
 k prodloužení a platnosti své licence. 

•	 Trenér licence B musí během každého roku (za období září-srpen) nasbírat alespoň 6 kreditů  
k prodloužení a platnosti své licence. 

Pro uznání kreditů ze školicích akcí ČACH či jiných akcí organizovaných jinou vzdělávací  
organizací je nutné vždy nahlásit účast na dané akci prostřednictvím e-mailu cach@cach.cz.
  
Kurz První pomoci je nutné taktéž aktualizovat dle absolvovaného kurzu (zpravidla každých  
5 let).

Ocenění vzdělávacích akcí kredity
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ŠKOLENÍ POČET ZÍSKANÝCH KREDITŮ POZNÁMKA

Stunt Camp ČACH 1 kredit

1 kreditTumble Camp ČACH

2 kredityTumble Day for Coaches ČACH

Dance Conference ČACH 3  kredity

3 kredityJudges Scoring Clinic ČACH

3 kredity Levels Clinic ČACH (základy a 0-4 
level) v plném rozsahu

3 kredity Levels Clinic ČACH (5-6 level)  
v plném rozsahu

2 kredity Levels Clinic ČACH 
(1 samostatný blok)

3 kredity Kurz Sportovní instruktor dětí  
a mládeže ISV



Ostatní akce absolvované u jiných vzdělávacích organizací budou naceněny příslušným  
počtem kreditů dle rozsahu a obsahu dané vzdělávací akce.

Pozastavení licence
  
Pokud trenér nenasbírá daný počet kreditů, licence mu bude pozastavena.

Obnovení licence

Pokud trenérovi byla pozastavena licence, lze ji obnovit do tří let od jejího pozastavení, jinak 
licence propadá. V případě propadnutí licence je nutné absolvovat kompletní kurz znovu, a to v 
plném rozsahu. Do 3 let si trenér musí doplnit chybějící počet kreditů za celé období pozasta-
vení licence a doložit ČACH minimálně roční praxi v registrovaném klubu.

Vyjímečné situace (např. dlouhodobá nemoc či zahraniční studium) řeší s trenérem indivi-
duálně ČACH.
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ŠKOLENÍ POČET ZÍSKANÝCH KREDITŮ POZNÁMKA

1-2 kredity  
dle rozsahuOdborná práce pro ČACH

jedná se o praktickou odbornou pomoc  
v rámci organizace soutěže,  pomoc  
s odbornými legislativními či soutěžními 
dokumenty, apod.

dle rozsahu
Externí školení a vzdělávací akce 
pedagogického či sportovního 
zaměření

počet kreditů bude upřesněn dle  
dodaných podkladů ke konkrétní  
vzdělávací akci

1 kreditPotvrzení o aktivitě trenéra
je nutné doložení od vedení klubu o 
aktivitě trenéra v rozsahu min. 6h týdně 
v rámci soutěžní skupiny/skupin úastnící 
se Mistrovství ČR
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Česká asociace cheerleaders, z.s. 
Zátopkova 100/2

160 17 Praha 6 Česká Republika

cach@cach.cz


