
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 08/2018 
 

Datum: Středa 7. listopadu 2018 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) 
 

Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Šotnar 

Omluven: Velenský  

 
 

1. Aktuální stav v zavádění nového systém školení trenérů 

MK pokračovala v diskusi nad otázkami, které je třeba řešit v souvislosti s postupným 

zaváděním nového systému vzdělávání trenérů, a zabývala se také konkrétními detaily, které 

je třeba velmi pečlivě dořešit pro přípravu změn v současném Trenérském řádu ČBF. 
 

1.1. Trenér Baby Basketu (TBB) 

- MK stanoví rozsah školení TBB (cca 10 vyučovacích hodin) a jeho detailní obsah. 

- Oblastní pracoviště, která budou mít zájem školení TBB pořádat, zašlou MK návrh 

organizačního zabezpečení a lektorského obsazení jednotlivých přednášek.  

- MK předložený návrh projedná a v případě, že ho schválí, budou stanoveni 

organizační (jmenovaný příslušným oblastním pracovištěm) a odborný (jmenovaný 

MK – oblastní metodik, případně jiná osoba určená MK) garant, kteří budou 

zodpovědní za řádný průběh daného školení TBB.  

- MK navrhuje, pokud tato položka bude schválena v rámci rozpočtu MK pro rok 2019, 

aby každé školení TBB bylo dotováno ČBF částkou 10 000,- Kč (odměny lektorů, 

cestovné, pronájmy výukových prostor apod.). 

- V rámci školení TBB navrhuje MK odměnu 750,- Kč / 45 minut za lektorské působení, 

doporučuje cenu 500,- Kč / účastník a stanovuje minimálně počet 15 zájemců pro 

konání. Termínově doporučuje MK pořádat školení TBB v období září až prosinec. 

- Zájemce o absolvování školení TBB předloží potvrzení od klubu (případně školy), který 

daného zájemce na školení TBB vysílá a ve kterém bude veden jako trenér (případně 

učitel). 
 

1.2. Trenér minibasketbalu a žactva (TMB+Ž) 

- MK stanoví rozsah školení TMB+Ž (cca 36 – 40 vyučovacích hodin) a jeho detailní 

obsah. 

- Oblastní pracoviště, která budou mít zájem školení TMB+Ž pořádat, zašlou MK návrh 

organizačního zabezpečení a lektorského obsazení jednotlivých přednášek.  

- MK předložený návrh projedná a v případě, že ho schválí, budou stanoveni 

organizační (jmenovaný příslušným oblastním pracovištěm) a odborný (jmenovaný 

MK – oblastní metodik, případně jiná osoba určená MK) garant, kteří budou 

zodpovědní za řádný průběh daného školení TMB+Ž.  



- MK navrhuje, pokud tato položka bude schválena v rámci rozpočtu MK pro rok 2019, 

aby každé školení TMB+Ž bylo dotováno ČBF částkou 30 000,- Kč (odměny lektorů, 

cestovné, pronájmy výukových prostor apod.). 

- V rámci školení TMB+Ž navrhuje MK odměnu 750,- Kč / 45 minut za lektorské 

působení, doporučuje cenu 2 000,- Kč / účastník a stanovuje minimálně počet 15 

zájemců pro konání. Termínově doporučuje MK pořádat školení TMB+Ž v období 

leden až červen. 

- Zájemce o absolvování školení TMB+Ž předloží potvrzení od klubu (případně školy), 

který daného zájemce na školení TBB vysílá a ve kterém bude veden jako trenér 

(případně učitel). Součástí tohoto potvrzení bude i uvedení pozice trenér – mentor, 

který bude v rámci vybraných tréninkových jednotek poskytovat „svému“ trenérovi 

zpětnou vazbu, jejíž souhrn bude následně sdílet i s odborným garantem školení. 
 

1.3. Trenér výkonnostního basketbalu (TVB) 

- Školení TVB bude součástí výše uvedeného školení TMB+Ž. Jeho obsahem bude blok 

vybraných přednášek, které zájemcům poskytnou základní předpoklady pro vedení 

družstev ve výkonnostních soutěžích. Termínově doporučuje MK pořádat školení TVB 

v rámci úvodního dne školení TMB+Ž. 

- V rámci školení TVB doporučuje MK cenu 500,- Kč / účastník, minimálně počet 

zájemců není nutné stanovovat. 

- Zájemce o absolvování školení TVB předloží potvrzení od klubu (případně školy), který 

daného zájemce na školení TVB vysílá a ve kterém bude veden jako trenér (případně 

učitel). 

 

2. Různé 
 

- Probíhající kurz Basketball Strength & Conditioning byl zakončen závěrečným 

výukovým blokem ve dnech 20. – 21. října 2018 v Kutné Hoře, následovat bude 

zkoušení v sobotu 1. prosince 2018 ve SH Královka v Praze (účast Francesca 

Cuzzolina).  

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve středu 21. listopadu 2018 na sekretariátu ČBF od 9:30 

hodin (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 215). 


