Kvalifikační studium pro porotce a trenéry III. a II. třídy
Brno, červen – srpen 2021

DSP Kometa Brno, z.s.
Kometa Dance Academy

Z pověření Českého svazu tanečního sportu
pořádá
taneční klub DSP Kometa Brno, z.s. ve spolupráci s Kometa Dance Academy

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy
Cílem kvalifikačních studií (KS) je získat potřebné znalosti a dovednosti pro vykonávání činnosti trenéra a porotce
tanečního sportu a možnost profesionalizace těchto činností.
Úspěšné absolvování KS tř. III je jednou z podmínek (kromě věku a vlastní získané soutěžní třídy) pro získání
licencí porotce a trenéra ČSTS pro soutěžní kategorie TPV, E a D. Z hlediska živnostenského zákona (455/91 Sb.) úspěšní
absolventi splňují podmínku pro vykonávání činnosti dle §7, odst.6, tzn. že mohou být zaměstnáváni jako trenéři a porotci.
Je také vstupní podmínkou do Kvalifikačního studia třídy II.
Úspěšné absolvování KS tř. II je jednou z podmínek pro získání licencí porotce a trenéra ČSTS pro soutěžní
kategorie C a B. Úspěšné absolvování studia umožňuje získat živnostenský list na vázanou živnost Poskytování
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tanečního sportu – Trenér tanečních sportů. Je také vstupní podmínkou do
Kvalifikačního studia třídy I, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou pro získání licencí ČSTS Porotce třídy I, Trenér
třídy I a pro jmenování porotcem pro MČR a WDSF.
Obě kvalifikační studia budou probíhat souběžně tak, že zájemci o oba stupně studia je budou mít možnost
absolvovat současně. Celé studium je rozděleno do tří částí. První je věnována převážně latiskoamerickým tancům, druhá
standardním tancům a třetí je konzultační a zkušební. Předměty vědeckého základu sportovního tréninku prolínají celé
studium tak, aby je mohli absolvovat zájemci o oba stupně studia. Letošní novinkou je absolvování části studia distanční
formou. On-line lekce budou organizovány v odpoledních a večerních hodinách v pracovních dnech mezi první a druhou
částí.
Rozsah studia pro III. třídu je 50 lekcí, pro II. třídu 150 lekcí (mimo testy a zkoušky). Formy studia jsou
přednášky (prezenční a distanční formou), semináře a samostatné práce. Znalosti účastníků se ověřují testy a
vyhodnocením jejich samostatných prací. V závěrečné zkoušce se zhodnotí výsledky testů a úroveň samostatných prací a
absolvent musí prokázat znalost standardních a latinskoamerických tanců. Testy a zkoušku je možné při neúspěchu nebo
neúčasti na závěrečném zkušebním víkendu dvakrát opakovat (samostatná platba) v termínech dle dohody s lektory. Lhůta
pro jejich dodatečné absolvování je 28. 8. 2022.
Vstupním požadavkem pro II. třídu je minimálně ukončené střední vzdělání výučním listem a úspěšné absolvování
kvalifikačního studia třídy III nebo licence trenéra/porotce třídy III. Třída III nemá žádné vstupní požadavky, předpokládá
se pouze soutěžní praxe na úrovni třídy B. Potřebné doklady je třeba předat při zahájení kurzu.
Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování kvalifikačního studia a pokud splňují ostatní podmínky
Kvalifikačního řádu ČSTS (věk 18 let, třída BST a BLA, stínové porotování), mohou si ihned zažádat o vydání příslušné
licence trenéra a porotce. Na základě Osvědčení o absolvování kvalifikačního studia třídy II je možno požádat o vydání
živnostenského listu na uvedenou vázanou živnost.
Kvalifikační studium se uskuteční v prostorách tanečního studia Kometa, Tuřanská 13, Brno, 620 00 ve dnech
KSII:
KSIII:

18. - 22. 6. 2021
18. - 20. 6. 2021

2. - 6. 7. 2021
2. - 4. 7. 2021

27. - 29. 8. 2021
28. 8. 2021

Účastnický poplatek studií je závislý na termínu provedení platby (připsání na účet pořadatele):
do:
31.5.2021
10.6.2021
15.6.2021
KSII:
8.800,- Kč
9.400,- Kč
10.000,- Kč
KSIII:
2.900,- Kč
3.200,- Kč
3.500,- Kč
KSII+III:
10.600,- Kč
11.500,- Kč
12.400,- Kč
Opakování testu stojí 50,- Kč a opakování závěrečné zkoušky 500,- Kč.
Pořadatel nezajišťuje ubytování a stravování účastníků, na požádání může poskytnout kontakty na ubytování
v nejbližším okolí místa konání.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu ks@dancesportpro.cz s kopií potvrzení o zaplacení účastnického poplatku.
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Platba se provádí převodem na účet 774325001/5500 (VS = 157201, SS = rodné číslo). Konečný termín přihlášek je 15. 6.
2021, pozdější přihlášky budou akceptovány jen v případě nenaplnění studia a v ceně k 15. 6. 2021.
Storno poplatky jsou 30% do 9. 6. 2019, 60% od 10. 6. 2019 do 15. 6. 2019 a 95% od 10. 6. 2019 do zahájení
akce. Po zahájení akce se již žádná část účastnického poplatku nevrací.
Podrobné informace obdrží přihlášení účastníci po konečném termínu přihlášek, tj. 15.6.2021, na e-mailovou
adresu uvedenou v přihlášce.
Další informace je možno získat na tel. 604 231 299 a na webové stránce www.tskometa.cz.

Ing. Petr Odstrčil, v.r.

Martin Odstrčil, v.r.

vedoucí studia

prezident DSP Kometa Brno, z.s.

Příloha: Přihláška
Za správnost:
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Přihláška na Kvalifikační studium trenérů a porotců ČSTS tř. II a III
pořádané
tanečním klubem DSP Kometa Brno, z.s. a Kometa Dance Academy
v červnu – srpnu 2019
v Tanečním studiu Kometa, Brno, Tuřanská 13
Příjmení:

Datum narození:

Jméno:

Adresa, vč.PSČ:

Mobil:

E-mail

_______@_______.___
Nejvyšší ukončené vzdělání (škola):

Rok ukončení:

Nejvyšší dosažená třída
ST:

Přihlašuji se na Kvalifikační studium trenérů a porotců tř.
(zakroužkujte)

III.

Nejvyšší dosažená třída
LA:

II.

Úhradu účastnického poplatku ve výši

__.___,- Kč

jsem provedl(a) bankovním převodem dne

__.__.2021

-----------------------------------Podpis přihlášeného

Zašlete e-mailem na ks@dancesportpro.cz do 15.6.2021.
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ69 5500 0000 0007 7432 5001
SWIFT: RZBCCZPP
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