
Trenérské licence

TRENÉR LICENCE CHEER 

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí zvýšit svoji kvalifi kaci v oblasti 
trenérství cheerleadingu, kvalitně se vzdělávat ve vedení tréninků a 
své zkušenosti poté předávat dál svým svěřencům. 
  
Podmínky účasti a obecné informace:
• Min. věk 18 let
• Absolvování kurzu Trenér licence Cheer C
• Středoškolské vzdělání zakončené maturitou, popř. podmínky pro nematuranty viz níže
• Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu trenéra II. třídy (B)
• Přihlášky přijímá FTVS ve spolupráci s ISV a ČACH (odkaz bude doplněn)
• Kurz trenéra licence B je organizován v rozsahu min. 150 hodin 
• Písemný test, ústní zkouška, praktická zkouška a závěrečná práce ze specializace (cca 15 

stran)
• Všechny části musí být ukončeny do dvou let od zahájení studia
• Kurz opravňující k získání živnostenského listu
  
Obsah kurzu:
 Obecná část: Vědecký základ sportovního tréninku  

•   rozsah 50 hod. zajišťuje FTVS UK v Praze  (2 víkendy, pátek-neděle celé dny)
•   koná se vždy 2x ročně (zpravidla září a únor)
•   zakončení písemným testem (studijní materiály obdrží studenti při zápise)
•   přihlášky vždy do 15. ledna (jarní termín) nebo 15. srpna (podzimní termín)

  
 Specializace: Sportovní Cheerleading

•   rozsah min. 100 hod.  zajišťuje sportovní svaz ČACH ve spolupráci s ISV
•   termíny dle dispozic
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Česká asociace cheerleaders, z.s. www.cach.cz

Cena za obě části činí 13.500 Kč pro členy ČACH, 15.500 Kč pro nečleny ČACH
(kurz se koná vždy při minimálním počtu účastníků)



Trenérské licence

Pro nematuranty pro získání Licence B nutné splnit navíc:

Všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity
•   50 hod. zajišťuje  FTVS UK v Praze (zpravidla dva víkendy)
•   koná se 1x ročně
•   cenu určuje organizátor kurzu FTVS UK (cca 4.000 Kč)
•   ukončeno testem ze všeobecně vzdělávacího základu

  
Lektoři a forma výuky:

Lektory kurzu jsou osobnosti sportovního cheerleadingu, vyučující UK FTVS, lektoři 
ISV či z jiných sportovních odvětví nebo oborů souvisejících s tématikou přednášek. 
Všichni lektoři mají buď vysokoškolské vzdělání v oboru, nebo praxi v oboru. Garantem 
programu je Česká asociace cheerleaders.

• kombinace teoretické a praktické výuky
• prezentace 
• přednáška
• test
• samostatná závěrečná práce

Česká asociace cheerleaders, z.s. www.cach.cz


