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Směrnice č. 1 

 
KVALIFIKAČNÍ SMĚRNICE PRO VÝCHOVU A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

TRENÉRŮ IN-LINE ALPINE SLALOMU 

Úvod 

Czech in-line alpine, z.s. (dále CILA) stanovuje tyto zásady pro vzdělávání trenérů in-line 

alpine slalomu (dále jen trenérů) a udělování trenérské licence v in-line alpine slalomu. 

 

Článek 1 
 

Úvodní ustanovení 

1. CILA má statut zařízení pro výuku a udělování trenérské licence v in-line alpine slalomu. 

Při splnění podmínek požadovaných touto směrnicí uděluje licenci trenéra in-line alpine 

slalomu III. třídy (C). 

2. Tato směrnice se vztahuje na všechny členy CILA i na další zájemce, kteří se chtějí 

ucházet o získání trenérské licence v in-line alpine slalomu. 

3. CILA je oprávněna vydat doklad o osvědčení pro činnost – trenér inline alpine slalomu III. 

třídy (C). 

4. Nejvyšší možná licence pro trenéra in-line alpine slalomu dle této směrnice je licence 

trenéra III. třídy (C). 

 

Článek 2 
 

Získání trenérské licence a její platnost 

Obecné podmínky platné pro všechny vypsané trenérské kvalifikace: 

• Trenérem se může stát každý občan, který dovršil 18 let věku a splní podmínky dané 

touto kvalifikační směrnicí. Kandidáti se mohou přihlašovat buď přímo, nebo 

prostřednictvím svých oddílů. (V případě přihlášení uchazeče, který není členem CILA, 

uchazeč musí navíc písemně souhlasit se zpracování osobních údajů v rámci CILA 

pro účely evidence současných trenérů v ČR.) 

• Úspěšné absolvování stanovené předepsané odborné přípravy a praktické části 

popsané v článku 5 této směrnice. 

• Platnost trenérské licence je časově neomezená a platná na území ČR. 
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Článek 3 
 

Přehled trenérských kvalifikací a charakteristika činnosti 

Trenér inline alpine slalomu III. třídy (C) 

 Je pracovník oprávněný: 

• Podílet se na plánování, vedení tréninkového procesu zaměřeného na zvyšování 

sportovní výkonnosti v in-line alpine slalomu. 

• Podílet se na přípravě sportovních soutěží. 

• Z pověření CILA a trenérsko-metodické komise pomáhat při školení a doškolování 

budoucích trenérů. 

• Vykonávat svou činnost v rámci akcí, které svým charakterem nenaplňují podmínky 

zákona 455/91 Sb. (Živnostenský zákon). (Kvalifikace trenéra in-line alpine slalomu 

III. třídy CILA nenaplňuje podmínky odborné způsobilosti dle tohoto zákona.  Nelze 

tedy získat Živnostenský list s předmětem podnikání Poskytování tělovýchovných a 

sportovních služeb v oblasti in-line alpine slalomu.) 

 

Článek 4 
 

Povinnosti a práva trenérů in-line alpine slalomu 

Rozhodnutím, podílet se dobrovolně na vedení a zajišťování sportovního tréninku v rámci 

CILA, vzniká trenérovi povinnost řídit se všemi normami, směrnicemi, prováděcími pokyny a 

dalšími ustanoveními, které CILA a jeho orgány vydávají. Jsou v nich zakotveny nejen 

povinnosti, ale také práva pedagogických pracovníků CILA. 

 

Článek 5 
 

Rozsah školení trenérských kvalifikací v in-line alpine slalomu 

Plán školení trenérů III. třídy, učební osnovy a požadavky na písemné testy stanovuje 

trenérsko-metodická komise CILA. 
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Článek 6 
 

Organizace vzdělávacích akcí 

 
• CILA pověří organizací školení trenérsko-metodickou komisi, která zajistí akci 

personálně i organizačně. 

• Organizátor vzdělávací akce je povinen před jejím konáním předložit výkonnému 

výboru CILA termín, program a personální obsazení akce včetně návrhu rozpočtu 

akce. 

• Nejpozději do jednoho měsíce po ukončení vzdělávací akce je organizátor povinen 

zaslat na CILA zprávu o proběhlém školení trenérů, která musí obsahovat 

minimálně: 

a) datum a místo konání 

b) seznam účastníků 

c) výsledky písemných testů 

 

Článek 7 

Evidence trenérů v CILA 

Evidence držitelů kvalifikace trenér in-line alpine slalomu je vedena TMK CILA. 

 

 

 

 

Kvalifikace 
 

Rozsah školení 
 

Odpovědný orgán 

 
 

Trenér III. třídy 

24 hodin praktická a teoretická 
- in-line alpine slalomu 
 

8 hodin obecná část 
Teoretický základ sportovního tréninku 
 
Písemný test 1 hod 

 
 

CILA 




