KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ SUT
Svaz učitelů tance ČR, z.s., IČ: 00444944
Koncepce představuje aktuální stav vzdělávacích aktivit svazu - kongresy, školení a systémové
požadavky na vzdělávání trenérů 1., 2., 3. třídy ve Svazu učitelů tance (dále “Svaz”).

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY SVAZU
Cíle :
-

vytvářet prostředí pro kontinuální vzdělávání členů spolku a především trenérů a
tanečních mistrů
využívat domácí i zahraniční lektorské kapacity pro sdílení nových přístupů a metodik
k výuce tanečního sportu
nabízet možnost sdílení zkušeností mezi samotnými trenéry v prostředí otevřeného
dialogu
vytvářet materiálně-technické zázemí pro vzdělávání za využití moderních možností
IT

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU SVAZU
Vzdělávací komise a prezidium Svazu:
-

aktualizuje koncepční plány vzdělávání

-

pověřuje organizací vzdělávacích aktivit Svazu jednotlivé členy

-

schvaluje nové soutěžní, licenční a další vzdělávací dokumenty

Kongresy
-

probíhají vždy minimálně 2 krát ročně

-

Doškolovací kongres v červnu a Předsezónní kongres v srpnu

-

školí se ve všech základních stylech sportovního tance, které Svaz rozvíjí (standardní
tance, latinskoamerické tance, karibské tance i s ohledem na kategorii, v které daný
styl tance probíhá - párové tance, solo & duo)

Doškolovací semináře
-

minimálně 10 krát ročně

-

zaměřují se na specifické oblasti - školení pro úzce vyprofilované taneční styly, školení
sčitatelských týmu, vedoucích soutěží, odborných dozorů, porotců

-

představení aktualizace soutěžních pravidel

-

probíhají off-line a jsou doplňovány on-line webináři na jednotlivá témata

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY SVAZU V ROCE 2021/2022

20.4.2021 - Školení rozvoj SUT a jeho směřování
18.5. 2021- Školení organizace soutěží amatérské ligy SUT
22.6. 2021 - Školení přínosy amatérské ligy SUT
12.2.2022 - Školení aktualizovaná pravidla soutěží Pro-Am
5.3.2022 - Školení novinky pro soutěžící a trenéry ve světě Solo a Duo Dance
6.4.2022 - Školení organizátorů soutěží Solo a Duo Dance soutěží

Kongresy
20.-22. 8.2021 Předsezónní kongres SUT - Plzeň
4.-5.6. 2022 Doškolovací kongres SUT - Poděbrady
26.-28. 8.2022 Předsezónní kongres SUT - Luhačovice

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ SUT

TRENÉRSKÉ TŘÍDY VE SVAZU
-

rozdělujeme 3 třídy - 1,2,3
v rámci svazu se klade vysoký důraz na kvalitu vzdělávání členů - některé druhy
členství jsou přímo vázány na minimální dosažené vzdělání v oblasti tance

-

Svaz již více než 120 let realizuje výuku v oblasti tance a licencování trenérů SUT bylo
vždy všeobecně považováno za prestižní záležitost, jak vyplývá i z původního názvu.

PODMÍNKY PRO ZISK TRENÉRSKÉ TŘÍDY
-

trenérství 3.třídy je podmíněno absolvováním min. 50 hodin výuky. Studenti v jejím
rámci získávají znalosti z odborných i všeobecných znalostí nutných pro úspěšné
zvládnutí profese trenéra tanečního sportu

-

trenérství 2. třídy je podmíněno absolvování min. 150 hodin výuky. Díky větší časové
dotaci je zde již kladen důraz na detailnější pojetí a provedení tance. Řeší se již i
mezioborové kontexty - fyzioterapie, psychologie, pedagogika, atd.

-

trenérství 1. třídy je již realizováno ve spolupráci s vysokými školami - FTV Univerzity
Karlovy v Praze či v FTV Univerzity Palackého v Olomouci, studium je 4 semestrální

PODMÍNKY UDRŽENÍ TRENÉRSKÉ LICENCE
-

trenér 3. třídy je povinen doložit praxi, tuto praxi potvrzuje trenér vyšší třídy minimálně jednou za dva roky.

-

trenér 2. třídy je povinen absolvovat školení v min. počtu 1 za 2 roky.

-

trenér 1. třídy je povinen absolvovat školení v min. počtu 1 za 2 roky.

-

Svaz uznává školení spřátelených svazů a dohled nad dodržením těchto pravidel
realizuje automatizovaný informační systém.

V Praze dne 10.1.2022

Jiří Plamínek
President Svazu učitelů tance ČR

Zpracoval: Vítězslav Rázek

