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POZVÁNKA 

Školení Instruktor PD a RD III. třídy 
Instruktor základních pohybových aktivit, specializace předškolní děti a rodiče s dětmi 

 
 

Pořádá:   Komise PD a RD Metodické rady ČASPV 
 

Místo konání:  Školicí centrum ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 – Stodůlky 
 

Termín: 1. konzultace:  13. – 15. 05. 2022 proběhne formou kombinované výuky. 
V pátek 13. května distančně/online od 16:45 na Google meet (odkaz na 
připojení obdržíte po uzávěrce přihlášek), v sobotu 14. a v neděli 15. května 
prezenčně v Praze, SŠKC ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7. Mapa ZDE 
2. konzultace:  23. – 25. 09. 2022 prezenčně v Praze 

 

Program: Instruktor PD a RD III. třídy je základní kvalifikace, která připravuje frekventanty školení 
na samostatnou instruktorskou práci v oddílech, klubech či jiných kolektivech, kde probíhá cvičení 
rodičů s dětmi anebo předškolních dětí. Instruktor PD a RD III. třídy je schopen sestavovat a vést 
kvalitně a efektivně cvičební programy zaměřené na uvedené cílové skupiny s ohledem na jejich 
specifické nároky. Stručný obsah: metodika a organizace cvičební jednotky, didaktika, věkové 
zvláštnosti, anatomie a fyziologie, zdravověda a první pomoc, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, 
komplexní působení na osobnost dítěte, ukázkové cvičební jednotky různého zaměření… 
 

Závazné přihlášky:  do 02. 05. 2022  
   Přihlašujte se prostřednictvím Kalendáře akcí 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1816-skoleni-instruktor-pd-a-rd-iii-
tridy nebo vyplněnou přihlášku zašlete na mothejzikova@caspv.cz 
 

Cena za osobu: 2950,- Kč (dotovaná cena) platí pro člena ČASPV, který je registrován 
v centrální evidenci v předchozím roce (tj. do 31. 12. 2021) a zároveň v roce 
2022 nejpozději do 30 dní před termínem konání akce.  
Ostatní účastníci hradí 4500,- Kč. Účastnický poplatek uhraďte převodem 
nejpozději do 05. 05. 2022 na účet 53437011/0100, variabilní symbol 
10020222 (do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést svoje jméno)  
Cena zahrnuje obě konzultace včetně studijního/metodického materiálu.  
     

Stravování:   Není zajištěno. V blízkosti objektu jsou potraviny (Lidl, Albert) a restaurace. 
Je možno využít kuchyňky v objektu (lednice, rychlovarná konvice, nádobí) 
 

Ubytování: Je možné zajistit v objektu ČASPV v pokojích za 300 Kč za osobu a noc (počet 
míst je omezen), nebo v tělocvičně ve vlastním spacáku (100 Kč osoba/noc) 
 

S sebou:   Obuv a oblečení do tělocvičny, psací potřeby 
 

Poznámka: Organizační pokyny s rozvrhem lekcí vám zašleme po uzávěrce přihlášek  

mailto:mothejzikova@caspv.cz
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Přihláška na školení Instruktor PD a RD III. třídy  
www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1816-skoleni-instruktor-pd-a-rd-iii-tridy-1-konzultace 

1. konzultace 13. – 15. 05. + 2. konzultace 23. – 25. 09. 2022, Praha 
Jméno a příjmení Kraj: 

Datum narození: 
 
 

Region: 

Odbor: 

Adresa:  
 
PSČ: 

E - Mail: 

Telefon:                            

Člen ČASPV         ano/ne 
 
 

ubytování na lůžku           ano/ne 
 

ubytování ve spacáku       ano/ne   

Vyplněním přihlášky souhlasím s použitím uvedených údajů pro potřeby přípravy, organizace a 

uskutečnění akce. Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem přihlásil/a, pro 

účely publikace těchto fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při 

nesouhlasu toto oznámím pořadateli při prezenci. 
 

 

 

 

 

 

 

 
STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8) 

 
ZRUŠENÍ AKCE: 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit. 
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným 

účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením. 
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data zrušení 

akce. 
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky. 

4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, doložená 
lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. 

      4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 

      4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí 

           za sebe náhradu, platí následující storno poplatky: 

 
a/  do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku 

b/  od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku 

c/  od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku  

d) omluva v den akce 100% storno poplatek. 

 

Související odkazy: 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1816-skoleni-instruktor-pd-a-rd-iii-tridy-1-konzultace.html


 

Kalendář akcí ČASPV: http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/  

Časopis: http://www.caspv.cz/cz/casopis/  

FB: https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/  
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