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Směrnice Atletika Jihlava 
 

ze dne 11. února 2015 

o trenérech 
 

 

VV Atletika Jihlava se usnesl na této směrnici o 

trnérech: 

 

Čl. 1 

 

(1) Trenér je odborný tělovýchovný pedagog. 

 

Čl. 2 

 

Trenér je oprávněn: 

a) vést sportovní přípravu svěřenců v rozsahu 

učeném VV oddílu 

b) být odměňován podle možností oddílu 

v rozsahu určeném VV oddílu 

c) nechat si vyplácet náhrady v souladu se 

směrnicí 2/2015 o cestovních náhradách 

d) využívat zařízení oddílu v rozsahu určeném 

VV oddílu 

e) využívat materiálového vybavení  oddílu 

v rozsahu určeném VV oddílu 

 

Čl. 3 

 

(1) Trenérem v atletickém oddílu Atletika Jihlava 

může být každý kdo splní předepsané kvalifikační 

požadavky ČAS 

(2) Trenérem v atletickém oddílu Atletika Jihlava 

může být každý kdo má absolvované 

vysokoškolské vzdělání zaměřené na TV nebo 

vysokoškolské pedagogické vzdělání se 

specializací TV 

(3) Trenér dle bodu 2 si musí v nejkratší možné 

době doplnit trenérské vzdělání dle směrnic ČAS 

(4) Trenérem může být každý kdo splní 

podmínky čl 3 bod 1, 2, 3. a je členem oddílu. 

(5) Trenér mladší 18 let působí jako pomocník 

trenéra. 

 

 

 

 

Čl. 4 

Povinnosti trenéra 

 

(1) Vést tréninkový proces svých svěřenců  

(2) Vést svěřence k vystupování nepoškozujícímu  

dobré mravy (a sám tak vystupovat) 

(3) Vést svěřence k vystupování nepoškozujícímu  

dobré jméno oddílu (a sám tak vystupovat) 

(4) Účastnit se v rámci možností se svými 

svěřenci závodů 

(5) Vést družstvo v soutěži družstev 

(6) Vést soustředění svých svěřenců 

(7) Používat zařízení a vybavení s péčí řádného 

hospodáře 

(8) Poškozené zařízení či vybavení na místě 

opravit, není-li to možné škodu nahlásit 

pověřenému členovi výboru 

(9) Došlo–li k poškození zařízení či vybavení  

nesprávným zacházením či svévolným 

poškozením, zajistí trenér opravu na vlastní 

náklady 

(10) Podílet se se svými svěřenci na 

brigádnických hodinách vyhlášených VV 

(11) Podílet se se svými svěřenci na 

organizování a pořádání závodů 

(12) Zodpovídá a kontroluje lékařské 

prohlídky svých svěřenců (platnost) ve smyslu 

výkladu ČAS 

 

Čl. 5 

Postih při nedodržení povinností trenéra 

 

(1) Nevyplácení náhrad (Čl 2 bod c) ) 

(2) Zrušení odměňování (Čl 2 bod b) ) 

(3) Zrušení využívání zařízení a vybavení ( Čl 2 

bod d) , e) 

(4) Ukončení trenérské činnosti ( Čl 2 bod a) ) 

 

 

Čl. 6 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne  

11. února 2015 

 

Mgr Jana Nováková Hotařová 

Předsedkyně oddílu Atletika Jihlava 


