Organizační, studijní a zkušební řád TŠ
ORGANIZAČNÍ, STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD
Trenérské školy Univerzity Karlovy v Praze Fakulty tělesné výchovy a sportu
Trenérská škola Univerzity Karlovy v Praze Fakulty tělesné výchovy a sportu (dále jen TŠ) je
provozována na základě akreditačního pověření MŠMT ČR ze dne 12.-13.5.1993 a
reakreditace 14 756/2009 – 30/1. Akreditační pověření vychází dále ze Zákona o vysokých
školách č. 111/1998 Sb. a jeho dalších novelizací. Dle tohoto zákona není posluchač TŠ
vysokoškolským studentem. Vlastní studium je chápáno jako rekvalifikační a je začleněno na
UK v Praze FTVS do rámce celoživotního vzdělávání.
Čl. 1
Předmět činnosti a organizační uspořádání
1. Posláním a cílem TŠ je ve spolupráci se sportovními svazy a občanskými sdruženími
zabezpečovat nejvyšší odborné vzdělávání trenérů.
2. TŠ spadá do působnosti proděkana pro studijní záležitosti (v rámci CŽV) a vlastní
administrativu studia řeší studijní oddělení TŠ v rámci Centra CŽV a služeb.
Po odborné stránce řídí TŠ proděkan pro CŽV a pracovník pověřený děkanem fakulty.
Organizačně, ekonomicky a administrativně řídí TŠ prostřednictvím Centra CŽV a
služeb proděkan pro rozvoj.
Čl. 2
Organizace studia
1. Studium TŠ je organizováno jako dvouleté kombinované studium. Každý studijní rok
obsahuje 9 konzultací, které se konají 1x měsíčně, začínají ve čtvrtek a končí v sobotu.
Součástí studia jsou kurzy specializace v rozsahu 60 hodin za rok.
2. Rozpis konzultací stanovuje studijní oddělení UK v Praze FTVS ve spolupráci se
studijním oddělením TŠ.
3. Doporučení ke studiu, výběr studentů, přijímací zkoušky a další kritéria si stanovují a
zabezpečují sportovní svazy a občanská sdružení. Minimální počet pro danou
specializaci je 8 studentů.
V případě, že občanské sdružení nenaplní svou specializaci, je nutné projednat celou
záležitost s Centrem CŽV a služeb.
4. Výuku vykonávají učitelé fakulty a externí pracovníci (odborníci-lektoři) sportovních
svazů a občanských sdružení na základě děkanem uzavřené dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o odměně.
5. 5. Učitel, který vykonává ve školním roce výuku v TŠ, oznamuje v úvodní hodině
studentům termíny konzultačních hodin a informuje je o studijní literatuře. Vyučující
zadává požadavky k uzavření jednotlivých předmětů zkouškou (vč. způsobu
přihlášení), zápočtu formou testu, seminární prací, pedagogickým výstupem apod.
6. 6. Vzhledem k náročnosti studia se vyžaduje od studentů 90% docházka splnění
studijních požadavků a uzavření ročníku v určeném termínu.

Čl. 3
Podmínky přijetí ke studiu
1. Požadavky TŠ jsou:
a) úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo absolvování všeobecně
vzdělávacího kurzu se souhlasem děkana nebo studijního proděkana k udělení
výjimky
b) druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského
sdružení
c) doporučení sportovního svazu nebo občanského sdružení
2. Ve výjimečných případech může uchazeč prostřednictvím sportovního svazu nebo
občanského sdružení požádat děkana nebo proděkana o prominutí podmínky maturitní
zkoušky. V tomto případě musí student absolvovat 50hodinový všeobecně vzdělávací
kurz (matematika, chemie, fyzika a biologie), úspěšně zakončený testem. (Viz bod 1.
a).
Čl. 4
Zápis ke studiu
1. Uchazeč se stává studentem TŠ dnem zápisu při první konzultaci. Termín, hodina,
místo zápisu a základní informace jsou přijatým zájemcům oznámeny včas a písemně.
Součástí zápisu je slavnostní zahájení představitelem fakulty. Účast na zahájení je
povinná.
2. K zápisu uchazeč předloží:
-maturitní vysvědčení nebo souhlas děkana nebo proděkana o výjimce (viz čl. 3 odst.
2) a potvrzení o absolvování všeobecně vzdělávacího kurzu
-2 ks fotografií (pasový formát)
-kopii dokladu o platbě za studium
-platný doklad o II. nejvyšší trenérské kvalifikaci
Čl. 5
Zápis do vyššího ročníku
1. Do vyššího ročníku bude zapsán student, který splnil všechny povinnosti stanovené
učebním plánem v požadovaném termínu.
2. V případě, že student nesplnil všechny povinnosti stanovené učebním plánem a
neuzavřel ročník, může být podmíněně zapsán do vyššího ročníku. Chybějící zkoušky
a zápočty musí student splnit nejpozději do 31. března následujícího roku. Tento
termín je konečný a v případě neuzavření ročníku bude student ročník opakovat. Z I.
do II. ročníku lze přeložit jeden předmět, pokud si student nevyčerpal všechny tři
termíny.
3. Opakování ročníku je podmíněno:
-otevřením studia příslušným sportovním svazem nebo občanským sdružením
-dohodou se sportovním svazem nebo občanským sdružením o zajištění dané
specializace (viz čl.2 odst.3.)
Lhůta pro zahájení studia pro oba případy je dva roky. V tomto případě lze uznat dříve
dosažené výsledky studia. Kritériem pro uznání zkoušky je hodnocení výborně – 1,

nebo velmi dobře – 2. Zkoušku klasifikovanou dobře – 3 je nutno opakovat v plném
rozsahu.
4. Po splnění všech požadavků se podmíněnost zápisu ruší.
5. Student, který se v termínu určeném pro zápis nezapsal a řádně se neomluvil, bude
posuzován, jako by studia zanechal.
Čl. 6
Přerušení studia
1. Na základě žádosti podané studijnímu oddělení je možno studium přerušit, a to do
28.2. daného školního roku.
2. Jeho pokračování lze obnovit do 5let po přerušení studia za předpokladu, že sportovní
svaz či občanské sdružení otevře v tomto období danou specializaci.
3. Zkoušky z přerušeného ročníku lze uznat jen po dohodě s přednášejícím. Kritériem
pro uznání zkoušky je hodnocení výborně – 1, nebo velmi dobře – 2. Zkoušku
klasifikovanou dobře – 3 je nutno opakovat v plném rozsahu.
4. Přerušit studium lze pouze jedenkrát za dobu studia. Po dobu přerušení studia není
dotyčný studentem TŠ se všemi právními důsledky.
Čl. 7
Zkoušky a zápočty
1. Zkoušky se konají v době předem vypsaných termínů. Mimo vypsaný termín pouze po
dohodě s přednášejícím.
2. Pokud student u zkoušky neuspěl napoprvé, má nárok na dva opravné termíny.
3. Požadavky zápočtů jako formy splnění studijních požadavků v příslušných
předmětech stanoví vyučující (seminární práce, test, výstup apod.) v první konzultaci.
Čl. 8
Započítávání výsledků předchozího studia
1. O případném uznání výsledků předchozího studia absolventů UK v Praze FTVS,
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc a Fakulty sportovních studií
Masarykovy univerzity Brno rozhoduje proděkan pro studium na základě předložení
výpisu studijních výsledků předchozího studia.
2. Od uzavření vysokoškolského studia, jehož výsledky lze podle čl. 8 odst. 1 uznat,
nesmí uplynout více než 10 let.
Čl. 9
Závěrečná práce
1. Závěrečná práce je jako součást závěrečné zkoušky jednou z podmínek ukončení
studia TŠ. Rozumí se tím ucelená odborná písemná práce na zvolené téma, kterou
student zpracovává za pomoci vedoucího ZP na konci studia a kterou má prokázat
schopnost samostatné práce a obsahové a formální zvládnutí tématu. ZP musí splňovat

stanovené formální náležitosti. Po dokončení a schválení vedoucím práce, se ZP
odevzdává ve dvou vyhotoveních ve stanoveném termínu na studijní oddělení TŠ.
Čl. 10
Závěrečná zkouška
1. Závěrečnou zkouškou se ověřuje komplexnost vědomostí v souladu s učebními plány.
Skládá se:
-z ústní souborné zkoušky z vyučovaných předmětů
-z ústní zkoušky ze specializace
-z obhájení písemné závěrečné práce
2. Ke zkoušce se může přihlásit student, který řádně ukončil všechny studijní povinnosti
předepsané učebními plány a kterému byla uznána závěrečná práce. V termínu
stanoveném studijním oddělením TŠ odevzdá ve dvojím vyhotovení závěrečnou práci
na studijní oddělení TŠ , kde vyplní přihlášku k závěrečné zkoušce.
3. Termíny závěrečných zkoušek vypisuje studijní oddělení TŠ po dohodě s děkanem 2x
do roka. Komisi jmenuje děkan UK v Praze FTVS.
4. Tématické okruhy pro soubornou zkoušku jsou k dispozici na studijním oddělení TŠ.
5. Požadavky pro zkoušku ze specializace stanovují příslušné katedry fakulty ve
spolupráci se sportovními svazy a občanskými sdruženími.
6. Závěrečnou zkoušku je nutno ukončit nejpozději do dvou let od řádného uzavření II.
ročníku. V mimořádném případě může proděkan na základě písemné žádosti povolit
výjimku. Závěrečnou zkoušku lze opakovat pouze 2x.
Čl. 11
Ukončení studia
1. Studium je zakončeno závěrečným slavnostním shromážděním, které je povinné.
2. Úspěšný absolvent studia obdrží osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích a
osvědčení s dodatkem o zakončení studia.
3. Osvědčení a vysvědčení jsou kvalifikačním dokladem pro získání nejvyšší trenérské
licence, kterou uděluje příslušný sportovní svaz či občanské sdružení. Osvědčení je
rovněž podkladem pro vydání živnostenského oprávnění.
Čl. 12
Ekonomické zabezpečení
1. Student TŠ studuje na vlastní náklady, nebo na náklady sportovního svazu či
občanského sdružení.
2. Vedle základního poplatku, který hradí student vždy před zahájením I. a II. ročníku
školy, hradí dále student cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu, náklady na
kurz apod. Výši základního poplatku stanovuje fakulta na základě ekonomických
vstupů.
3. Ze základního poplatku jsou hrazeny provozní náklady fakulty včetně mezd pedagogů
a pracovníků zajišťujících výuku TŠ.
4. Po zahájení studia v TŠ (zápis), se v případě přerušení studia z jakéhokoliv důvodu
finanční prostředky nevracejí.

5. V případě opakování ročníku je student povinen uhradit náklady na opakovaný ročník
v plné výši.
6. Při nástupu po přerušení musí student doplatit rozdíl mezi původní platbou a platbou v
roce nástupu.
7. Za opakování neúspěšně složené závěrečné zkoušky je student povinen zaplatit
poplatek, který je předem stanoven.
8. Při přihlášení se k závěrečné zkoušce po propadlém termínu je student povinen
zaplatit poplatek, který je předem stanoven.
9. Za úkony spojené se závěrečnou zkouškou a s ukončením studia je student povinen
zaplatit poplatek, který je předem stanoven.
Organizační řád vstupuje v platnost dnem schválení Akademickým senátem UK v Praze
FTVS.
Dodatek č. 1
k organizačnímu, studijnímu a zkušebnímu řádu Trenérské školy FTVS UK v Praze
Článek 3 bod 2. se ruší a nahrazuje se následným zněním :
Bod. 2. Proděkan pro rozvoj může uchazečům bez maturity udělit výjimku, která umožní
získat středoškolské vzdělání zakončené maturitou do ukončení Trenérské školy.
PhDr. Karel Kovář Ph.D
proděkan pro rozvoj
V Praze dne 1.7.2009

