CERTIFIKACE ŠKOLITELŮ ČOV
(VNITŘNÍ PŘEDPIS)
1.

NABÍDKA CERTIFIKOVANÝCH LEKTORŮ ČOV

Smyslem certifikace lektorů ČOV je nabídka Vědecko-metodické sekce ČOA (dále
VMS) směrem ke sportovním svazům a tělovýchovným fakultám, případně dalším
organizacím vzhledem k posílení sportovní odbornosti. Spočívá v tom, že VMS na základě
splnění definovaných podmínek jmenuje, garantuje a hradí činnost lektorů, jejichž odborných
kvalit a zkušeností, především z praxe může využít sportovní prostředí v České republice1.

2. OKRUHY TÉMAT
Uchazeči o licenci „Certifikovaného lektora ČOV“ nabízejí témata, u nichž chtějí
prokázat svou odbornou způsobilost, a to ze dvou okruhů: jednak specifická témata
příslušného sportovního odvětví, kde se očekává garance sportovních svazů a jednak témata
přesahující oblast jednoho sportovního odvětví, kde by měla být úloha VMK zásadnější.

3. PODMÍNKY UDĚLENÍ CERTIFIKACE A PREZENTACE UCHAZEČE
Uchazeč o certifikaci ČOV předloží vlastní CV, které obsahuje přehled teoretické,
publikační a praktické činnosti. Důraz je přitom kladen na praktické zkušenosti z trenérské či
metodické činnosti ve sportovním prostředí. Vlastní proces certifikace probíhá ve třech
krocích, v nichž uchazeč o licenci „Certifikovaný lektor ČOV“ musí splnit následující
podmínky:
3.1. Formulovat písemné teze minimálně tří témat, u nichž se uchází certifikaci, a
předložit je k posouzení VMS.
3.2. Absolvování vnitřní prezentace (obhajoby) v rámci VMS a přizvaných hostů s
konkrétní ukázkou způsobu výuky zpracovaného tématu. VMS sestavuje k posouzení
prezentace zkušební komisi složenou následovně:

Člen VMS zodpovědný za certifikaci lektorů ČOV

Dva členové VMS (jeden za individuální a jeden za týmové sporty)

Dva zástupci akademického prostředí

Dva přizvaní členové Unie profesionálních trenérů

Hosté s hlasem poradním
3.3. Absolvování veřejné přednášky před studenty, trenéry nebo frekventanty školení za
účasti nejméně dvou zástupců z VMS, nebo určených odborníků.

4.

HODNOCENÍ VNITŘNÍ PREZENTACE

VMS bude při hodnocení prezentace posuzovat především prokázání následujících kvalit:
 Odborná kompetentnost – využitelnost zkušeností ověřených praxí
 Potřebnost tématu pro praxi
1

Jedná se o nabídku svazům, resp. fakultám (nikoliv povinnost pro fakulty či pro studenty) .





Způsob prezentace – rétoricky i technologicky
Schopnost obhájit vlastní názor v diskusi
Schopnost zaujmout posluchače

5. JMENOVÁNÍ LEKTORŮ
Postup při jmenování lektorů musí splňovat tyto náležitosti:
 Certifikovaného lektora ČOV jmenuje VMS na základě splnění podmínek uvedených
v bodě 3.1 – 3.3
 U specifických témat se pro certikační proces požaduje doporučení svazu
 U témat přesahujících jedno sportovní odvětví se požaduje doporučení odborné
autority, například sportovní svaz, ČOV, CASRI, tělovýchovná fakulta, profesní
sdružení.
 Jmenování je stvrzeno:
o Osvědčením „Certifikovaný lektor ČOV“
o Uvedením jména v seznamu certifikovaných lektorů ČOV
o Smlouvou, v níž je definován nárok lektora na finanční příspěvek
přednáškovou činnost

6.

DOBA TRVÁNÍ LICENCE CERTIFIKACE A ZPŮSOB ODMĚŇOVÁNÍ

Po jmenování certifikovaného lektora ČOV platí následující podmínky pro činnost lektora:
6.1. Udělená licence „Certifikovaného lektora ČOV“ se uděluje na 4 roky, poté se
certifikace obnovuje.
6.2. Odměna lektora je 2500/jednotka (45 min) + cestovní náklady
6.3. Odměna je pojímána jako příspěvek ČOV, lektor má právo si vyjednat vyšší
hodinovou sazbu, podle možností příjemce služby
6.4. Odměňování se nevztahuje k výukovým cyklům, například semestr na fakultě.
V takových případech je cena za činnost certifikovaného lektora sjednávána ad hoc.
6.5. Pro mezinárodní i domácí semináře pořádané VMS ČOV platí při odměňování
lektorů tarify uvedené v tabulce č.1.
6.6. V případě poptávky je certifikovaný lektor ČOV povinen absolvovat minimálně 4
prezentace nebo přednášky za jeden kalendářní rok dle vlastního výběru.
6.7. Prezentace nebo přednáška certifikovaného lektora ČOV může být jedním subjektem
využita maximálně 2x za jeden kalendářní rok
6.8. Odměna certifikovaného lektora ČOV nesmí přesáhnout 7.500 Kč za jednu prezentaci
nebo přednášku (3 vyučovací jednotky).
6.9. Subjekt (svaz, fakulta), který má zájem o prezentaci nebo přednášku certifikovaného
lektora ČOV, musí předložit tajemníkovi VMS oficiální písemnou nebo mailovou
žádost.

Téma prezentace nebo přednášky

Počet vyučovacích jednotek celkem

Výše finanční podpory ČOV v souladu s tímto vnitřním předpisem

Tabulka č.1: Odměňování lektorů na seminářích přádaných VMS ČOV
Lektor
Hodinová odměna
Lektor z ČR
1000 Kč
Certifikovaný lektor ČOV
2500 Kč
Lektor ze zahraničí
100 EU
Mimořádná odborná autorita ze zahraničí
Cena na základě dohody

Další náklady
cestovné
cestovné
cestovné + nocleh
Cestovné + nocleh

