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 Projekt  České  asociace  cheerleaders  z.  s.  (dále  jen  “ČACH”)  s  názvem  COACH  UNIVERSITY 
 poskytuje  vzdělání  pro  trenéry,  asistenty  trenérů  a  manažery  ve  sportovním  odvětví 
 cheerleading.  Systém  pomáhá  plynulému  zvyšování  sportovní  výkonnos�,  profesionalizaci 
 sportovního  odvětví,  odbornos�  pracovníků  ve  sportovním  odvětví,  zvýšení  bezpečnos� 
 tréninku  a  �m  i  snížení  úrazovos�.  Poskytuje  trenérům  návody  k  systema�ckému  vedení 
 tréninkových  jednotek,  rozšíření  por�olia  tréninkových  metod  a  postupů.  Rozvíjí  vzdělávací 
 programy  pro  sportovní  a  taneční  cheerleading,  vedení  klubů  a  týmů,  a  zároveň  se 
 specializuje  na  práci  s  různými  věkovými  skupinami  s  ohledem  na  úroveň  a  ob�žnost. 
 Nejvyšší  vzdělávání  je  realizováno  prostřednictvím  akreditovaného  systému  trenérských 
 licencí, jehož podmínky jsou specifikovány v samostatném dokumentu 

 1.  Trenérské licence 
 Trenérské  licence  potvrzují  způsobilost  k  vedení  tréninků  cheerleadingu  a  vedení  týmů  v 
 soutěžích,  jejich  specifikace  je  daná  jednotlivých  segmentů  cheerleadingu/výkonnostních 
 levelů a účas� jednotlivých týmů na soutěžích. 

 2.  Druhy a specifikace licencí 
 Všechny  stávající  registrované  kluby  u  ČACH  (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. 

 Trenér  musí  být  registrovaným  členem  ČACH  a  mít  zaplacenou  roční  licenci  trenéra  ČACH  dle 
 aktuálního platného ceníku ČACH pro danou sezonu. 

 ČACH eviduje tyto typy trenérských licencí ČACH: 
 Trenér  Licence  D  (Trenér  licence  4.  třídy  -  evidovaný  trenér  specifikovaný  interními  pravidly 
 registrovaného klubu, asistent trenéra) 
 Trenér Licence C (Trenér Licence 3. třídy) 
 Trenér Licence B (Trenér Licence 2. třídy) 
 Trenér Licence A (Trenér Licence 1. třídy) 

 Též  pla�,  že  li  cence  nižší  třídy  je  nutná  k  získání  licence  vyšší  třídy.  Před  získáním  licence  vyšší 
 je  nutné  mít  platnou  licence  nižší  minimálně  1  rok.  Např.  pro  získání  licence  B  je  nutné  mít 
 alespoň  1  rok  platnou  licenci  C.  Zároveň  je  školení  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). 

 Na systém Licencí navazuje školení Asistent trenéra. 
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 Rozdělení Licencí v závislos� na konkrétním segmentu cheerleadingu/výkonnostním levelu: 
   

 V každém  klubu  registrovaném  u ČACH  je  nutné  mít  minimálně  jednoho  trenéra  s licencí  pro 
 odpovídající Level, a to pro každý soutěžní tým, se kterým se účastní Mistrovství ČR. 

 Tuto  povinnost  je  nutné  splnit  nejpozději  do  3  let  od  spuštění  programu  dané  licence  či 
 registrace klubu v ČACH. 

 Možnost  absolvovat  školení  vyšší  licence  ovlivňuje  také  délka  praxe  ve  sportovní  oblas� 
 cheerleading a dosažené vzdělání viz tabulka níže. 

 Další typy licencí jsou dobrovolné, souvisejí se zaměřením trenéra. 
   
 Doplňkové  speciální  licence  a  další  kurzy  se  otevírají  postupně  podle  rozvoje  odborné 
 trenérské základny. 

 Pro Licence C, B, A je nutný minimální věk  18 let, Licence D je specifikována od 15� let.  
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 3.  Vydávání Licencí 
 Licence  A,  B,  C  a  D  se  vydávají  dvakrát  ročně,  28.  2.  a  30.  9.  daného  roku.  Po  splnění  všech 
 podmínek  pro  vydání  licence  požádá  trenér  o  vydání  licence  a  licence  mu  bude  vydaná  v 
 nejbližším řádném termínu. Vydání licence v řádném termínu je zdarma. 
 Při  mimořádném  vydání  licence  na  žádost  trenéra  lze  licenci,  při  splnění  podmínek  pro  její 
 vydání a po uhrazení poplatku 200,- kč, vydat kdykoliv. 

 4.  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  související 
 s  oborem.  Všechny  akce  jsou  oceněny  určitým  počtem  kreditů,  tento  počet  je  konkre�zován 
 a uveden u každé akce samostatně. 

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

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

 Kredity pro rekvalifikaci trenérské licence lze získat: 
 ●  Účas� na vzdělávacích akcích ČACH. 
 ●  Na  akcích  pořádaných  externí  vzdělávací  organizací  s  pedagogickým  či  sportovním 

 zaměřením. 
 ●  Potvrzení  o  ak�vitě  trenéra  (1  kredit)     je  nutné  doložení  od  vedení  klubu  o  ak�vitě 

 trenéra  v  rozsahu  min.  6h  týdně  v  rámci  soutěžní  skupiny/skupin  účastnící  se 
 Mistrovství ČR. 

 ●  O dalších možnostech získání kreditů rozhoduje pověřený pracovník ČACH. 

 Pro  uznání  kreditů  z  akcí  neorganizovaných  ČACH,  ale  jinou  vzdělávací  organizací,  je  nutné 
 vždy  nahlásit  účast  na  dané  akci  prostřednictvím  e-mailu  cach@cach.cz  a  formuláře  k  tomu 
 určenému.  Je  nutno  vždy  doložit  anotaci  a  časový  rozsah  školení  a  potvrzení  o  absolvování  a 
 zároveň  pla�,  že  tato  externí  školení  mohou  zastoupit  max.  50%  povinných  kreditů  v  daném 
 období.  Počet  kreditů  za  tyto  akce  bude  upřesněn  na  základě  konkrétních  dodaných 
 podkladů. 

 Kurz První pomoci je nutné aktualizovat každých 5 let. 
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 5.  Pozastavení licence 
 Pokud  trenér  nenasbírá  daný  počet  kreditů  za  uvedené  období,  licence  mu  bude 
 pozastavena, a to do doby splnění podmínek pro její obnovení. 

 6.  Obnovení licence 
 Pokud  trenérovi  byla  pozastavena  licence,  lze  ji  obnovit  do  tří  let  od  jejího  pozastavení,  jinak 
 licence  propadá.  V  případě  propadnu�  licence  je  nutné  absolvovat  kompletní  kurz  znovu,  a 
 to v plném rozsahu. 

 Pro  obnovení  si  trenér  musí  doplnit  8  kreditů  za  stávající  období  a  doložit  ČACH  minimálně 
 roční praxi v registrovaném klubu. 

 Výjimečné  situace  (např.  dlouhodobá  nemoc  či  zahraniční  studium)  řeší  s  trenérem 
 individuálně ČACH. 

 7.  Seznam trenérů 
 Seznam  licencovaných  trenérů  a  jejich  členských  klubů  je  uveden  na  webových  stránkách 
 ČACH a aktualizuje se k datu řádného vydání nových licencí. 

 8.  Závěrečná ustanovení 
 Toto  znění  bylo  schváleno  Prezidiem  ČACH  dne  15.  9.  2022  a  nabývá  účinnos�  dnem 
 schválení Prezidiem ČACH, současně nahrazuje předešlé dokumenty. 

 Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. 

 V případě sporů určuje správný výklad Prezidium ČACH. 

 vr Bc. Jana Slavíková 
 viceprezidentka 
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