
 

 

Prováděcí pokyny ke školení trenérů v rámci Českého atletického svazu 
 

ke směrnici ČAS o trenérech účinné od 1. února 2019 

 

Schváleno MK Českého atletického svazu dne 30. května 2019 

 

 

 
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETICKÝCH  PŘÍPRAVEK  (TAP) 

 

Podmínky k přijetí do školení: 

• min 15 let (uchazeč dovrší nejpozději v poslední den konání školení) 

• potvrzené členství v atletickém oddíle (uchazeč upřesní již v přihlášce za jaký oddíl / klub chce mít 

požadovanou kvalifikaci evidovánu) 

 

Učební plán:  

8 h [2 h přednášek (P), 6 h cvičení (C)] 

 

1. P Práce trenéra atletiky, problematika atletických přípravek. 

Sportování dětí nejmladší věkové kategorie, atletické disciplíny 

pro děti, stavba cvičební jednotky                 

1 h 

2. P 

Psychické a fyzické zvláštnosti dětského organismu při tělesné 

zátěži, úrazová prevence a první pomoc 1 h 

3.-4. C Praktická cvičení pro atletickou školku (5 – 7 let) 2 h 

5.-6. C Praktická cvičení pro atletickou minipřípravku (8 – 9 let) 2 h 

7.-8. C  Praktická cvičení pro atletickou přípravku (10 – 11 let) 2 h 

 

Zkouška: 

1. Teoretická: seminární práce – Příprava na tréninkovou jednotku v atletické přípravce. 
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Trenérem atletických přípravek (TAP) bude jmenován ten, kdo absolvoval školení pro trenéry atletických 

přípravek (8 hodin), splnil zkušební požadavky a dovršil 15 let nebo ten, kdo si podá žádost o jmenování na 

základě uznání studia. 

 

Trenér atletických přípravek pracuje s přípravkou. 

Trenér atletických přípravek mladší 18 let působí jako pomocník trenéra. 

 

Školení trenérů atletických přípravek organizuje nebo klub - člen ČAS, KAS, sportovní gymnázium, vyšší 

odborná škola nebo vysoká škola, které mají akreditaci na vzdělávání tělovýchovných pedagogů. 

 

Organizátor školení dokládá lektorské zajištění a dodržení atletický oddíl časového a tematického obsahu školení 

metodické komisi ČAS. 

 

Odměny lektorům a vedoucímu školení se řídí příslušnou Směrnicí ČAS o poplatcích.  

 

 

 

 

 

 

 


