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Pražský fotbalový svaz ve spolupráci s FAČR pořádá školení trenérů 

UEFA B licence 

Délka studia UEFA B licence čítá dohromady 120 hodin teoretické a praktické výuky + závěrečnou 
zkoušku. 

Lokality teoretické a praktické výuky: SK Motorlet-fotbal, Butovická 598/35, Praha 5 

Výuka proběhne ve 4 blocích. 

Bloky výuky:  10.-12.12.2018, 17.12. – 19.12.2018, 19.-20.3.2019, 27.-30.5.2019 + Závěrečná 
zkouška (termín bude upřesněn) 

Výuka bude zahájena v pondělí 10.12.2018 v 8:00, prezence 7:30 - 8:00h v klubovně SK Motorlet. 

UEFA B licence přímo navazuje na studium UEFA Grassroots C licence (13.-16.11.), pokud tedy 
v současné době vlastníte C licenci FAČR, tak je nutné zvládnout Grassroots C licenci ještě před 
studiem UEFA B licence. Pokud někdo vlastní UEFA Grassroots C licenci již z minulosti, přihlašujete 
se samozřejmě přímo na UEFA B licenci. 

V ceně kurzu je zahrnut pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní materiál a obědy po 
celou dobu kurzu.  

Tato UEFA B licence je koncipována do všedních dnů a termínově je nastavena tak, aby co nejvíce 
vyhovovala aktivním nebo bývalým hráčům (využity jsou reprezentační pauzy a období po sezoně). 
Přímo tak navazuje na Grassroots C licenci (13.-16.11.). Podle přihlášených je pak možnost ještě 
konzultovat časy zahájení a ukončení jednotlivých dnů školení (data jsou již neměnná). Do kurzu se 
však mohou hlásit všichni zájemci, kterým takto termínově rozložený kurz vyhovuje !!! 

Všichni přihlášení budou ještě mailem informováni o průběhu kurzu cca 5 dní před zahájením 
kurzu. 

 Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou  
• občanský průkaz (pas), platný průkaz C licence a UEFA Grassroots C licence 
• potvrzení o zaplacení kursovného 
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý) 
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)   
• fotografii pasového formátu  
• splněný on-line Grassroots Leader Certifikát: https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog 
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