
PROGRAM PODPORY Č. 5 - VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ V ROCE 2023 

Místo podání žádosti: Český florbal, Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4 

Způsob podání:  

- část A - přihlašování přes FIS, dle termínu vypsání akce 

- část B - osobně nebo e-mailem na triskala@ceskyflorbal.cz 

Upozornění: na poskytnutí podpory není právní nárok 

Celková výše programu: 150.000,- Kč 

Cíl programu:  

- část A - projekt je zaměřen na podporu celkového zkvalitnění vzdělávacího procesu trenérů formou realizace 

nadstandardních seminářů, round table a webinářů za účasti domácích a zahraničních odborníků 

- část B - prohloubení znalostí florbalových trenérů formou zahraničních a českých stáží, na základě kterých by trenéři 

předávali nabyté zkušenosti ve formě účasti na seminářích a zpracování návrhu, co za nový poznatek by se dalo 

aplikovat v domácím oddíle 

Pro koho je program určen: 

- část A - licencovaní trenéři Českého florbalu 

- část B – aktivní trenéři s minimálně dosaženým vzděláním licence B, licence C s následnou pětiletou trenérskou praxí, 

nebo sportovní manažer klubu z červené (výjimečně oranžové) skupiny, kteří dále splňují minimálně jednu podmínku 

uvedenou níže: 

o pravidelně působí v oficiálních soutěžích Českého florbalu 

o jsou aktivními činovníky s rozhodovacími kompetencemi v oddílu nebo spolupracují na projektech Českého 

florbalu (šéftrenéři oddílů, sportovní manažeři, trenéři regionální výběrů, koordinátoři vzdělávání a obdobné 

pozice) 

o v případě zahraniční stáže, nutná komunikativní znalost anglického jazyka 

Výše podpory: 

- část A - zajištění série doplňkových seminářů za účasti odborníků na vybraná témata v rámci standardního vzdělávacího 

procesu trenérů florbalu (celková částka 100 000 Kč) 

- část B - úhrada nákladů spojených s účastí vybraného uchazeče na zahraniční nebo české stáži (celková částka 50 000 

Kč) 

Podmínky programu podpory: 

- část A - určeno pouze pro licencované trenéry a lektory Českého florbalu bez dalších podmínek na absolvování 

- část B - oddíly, které o podporu požádají, musí pro získání podpory splnit následující podmínky: 

• oddíl se zavazuje uhradit trenérovi ze svých prostředků příspěvek na stravování po dobu stáže ve výši 

2.000,- Kč 

• oddíl se zavazuje k podpisu smlouvy s Českým florbalem a naplnění veškerých povinností z ní vycházející 

o trenér zpracuje průběžný report během stáže 

o trenér zpracuje návrh, co za nově nabytý poznatek by se mohlo aplikovat v mateřském oddíle 

o trenér realizuje zdarma dva odborné semináře pro florbalové trenéry v rámci vzdělávacího systému 

trenérů  

• trenér musí mít vyplněny všechny kontaktní údaje ve FISu a tyto údaje mít vždy aktuální 

- žádost o podporu vypracovat na příslušných formulářích a v termínu odevzdat spolu s patřičnou přílohou 

- formuláře jsou k dispozici na internetové adrese www.ceskyflorbal.cz 

- žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, nebude zařazena do řízení o přidělení podpory 

- žádosti budou posouzeny odbornou komisí Výkonného výboru Českého florbalu (Komise vzdělávání a mládeže) 

- žadatel musí mít splněny vůči Českému florbalu veškeré povinnosti  

Seznámení žadatelů s výsledky přidělení podpory po schválení KVM: 

- e- mailem na oficiální adresu žadatele do 15 dnů po schválení 

Kontaktní osoba a konzultace: 

- Jan Třískala, triskala@ceskyflorbal.cz, +420 723 286 172 
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