
 
 

Školení TB-I je obsahově zaměřeno na tréninkový proces dětí ve věku 6 až 10 let s důrazem 
na všestranný pohybový rozvoj a nácvik základních basketbalových dovedností, rozsah 

školení je 10 vyučovacích hodin. Úspěšný absolvent bude moci působit u družstev 
přípravek (nesoutěžní basketbal), podmínečně bude možno s touto licencí vést 1 rok 

družstvo v minibasketbalových soutěžích U11 – U13. 
 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
1. VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PODMÍNKY PRO ZÁJEMCE 

1.1. Vstupní podmínky: 

 Věk 18 let (školení je možno absolvovat již od 16 let, ale trenérská licence bude 
úspěšnému absolventovi vystavena až po dovršení plnoletosti) 

1.2. Výstupní podmínky: 

 Docházka (je vyžadována 100% účast) 

 Zpracování 1 tréninkové jednotky pro kategorii přípravek 
 

2. POSTUP PŘI ORGANIZACI 
2.1. Příslušné oblastní pracoviště ČBF informuje Metodickou komisi (MK) o termínu 

konání školení TB-I a o jmenování organizačního garanta školení. 
2.2. MK stanoví odborného garanta školení TB-I. 
2.3. Organizační garant školení TB-I ve spolupráci s odborným garantem sestaví program 

školení (doporučeno 1denní, sobota nebo neděle) a jeho lektorské zabezpečení. 
2.4. Program školení TB-I je předložen ke schválení MK. 
2.5. Po ukončení školení TB-I předá organizační garant MK seznam úspěšných absolventů 

s jejich osobními údaji nutnými pro zavedení licence do databáze ČBF. 
 
3. FINANČNÍ PODMÍNKY 

3.1. Účastnický poplatek je 500,- Kč (doporučený minimální počet je 15 účastníků). 
3.2. Odměna lektora je 750,- Kč za 1 vyučovací hodinu (45 minut), lektor má rovněž 

nárok na uhrazení cestovních nákladů (vlak, autobus, vlastní auto = 3,50 Kč / 1 km), 
případně ubytování a stravného dle směrnice ČBF. 

3.3. Odměna organizačního a odborného garanta je 1 500,- Kč, oba mají zároveň nárok 
na uhrazení cestovních nákladů (vlak, autobus, vlastní auto = 3,50 Kč / 1 km), 
případně ubytování a stravného dle směrnice ČBF.  

3.4. Po ukončení školení TB-I předloží příslušná oblast vyúčtování školení MK (přehled 
příjmů a výdajů), případný rozdíl bude uhrazen z rozpočtu MK. 


