SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 05/2014
Datum: Čtvrtek 23. října 2014
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Ježdík, Slowiak, Tomajko, Velenský
Omluveni: Burda, Moulisová
Hosté: Jiří Novotný (k bodu 1)

1. Metodická podpora učitelů tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
-

-

-

J. Novotný seznámil MK s myšlenkou KBDM doplnit v současnosti fungující projekt
„Basket do škol“, který je zaměřen na rozšíření basketbalu na 1. stupeň ZŠ, o
metodickou podporu učitelů tělesné výchovy.
MK konstatovala, že jakákoliv aktivita KBDM zaměřená na učitele tělesné výchovy je
bezesporu přínosná, a doporučuje využít k ní v nedávné době zpracovaný odborný
materiál M. Velenského, který je zaměřen právě na problematiku basketbalu dětí.
MK doporučuje KBDM rozesílat ve zvoleném intervalu učitelům tělesné výchovy na 1.
stupni ZŠ určité vybrané „impulsy“ pro výuku formou newsletteru (např. ukázky
průpravných cvičení, herních cvičení a průpravných her se zaměřením na určitou
dovednost, příklady vyučovacích hodin, apod.). Zároveň MK dává ke zvážení doplnit
tyto materiály, pro větší názornost, videozáznamy s ukázkou, jak popisovaná činnost
vypadá v praxi.

2. Příprava publikace pro školení trenérů licence „C“
-

-

-

M. Velenský seznámil MK s osnovou připravované publikace určené pro školení
trenérů licence „C“. Na základě jeho návrhu zpracují jednotlivé tělovýchovné fakulty
následující kapitoly:
 UK FTVS Praha: 1) Vstup do problematiky teorie a didaktiky basketbalu, 2)
Náměty z teorie basketbalu, 3) Základy didaktiky basketbalu
 FTK UP Olomouc: 4) Sportovní příprava dětí
 FSpS MU Brno: 5) Teorie a didaktika herních činností, 7) První pomoc, základy
sportovní hygieny
 Kapitola 6) Náměty k metodickým výstupům, zůstává zatím volná a o jejím
zpracování bude rozhodnuto dodatečně.
MK konstatovala, že důležitým požadavkem na text musí být srozumitelnost a
relativní jednoduchost textu, která by publikaci přiblížila k co nejširšímu okruhu
začínajících trenérů. Tomu může rovněž dopomoci i vhodně zvolený název publikace.
MK stanovila termín zpracování textů k „1. čtení“ na 31. ledna 2015.

-

T. Kaprálek informoval VMS ČOV o zájmu ČBF zařadit publikaci v roce 2015 do tzv.
„žluté řady“, která nabízí sportovním svazům vydání knihy za výhodných
ekonomických podmínek díky smlouvě mezi ČOV a nakladatelstvím Mladá fronta.
Všechny kroky při přípravě publikace proto budou koordinovány i s VMS ČOV.

3. Příprava vzdělávacího programu pro trenéry U15 a mladší
-

-

MK rozhodla, že úvodní ročník vzdělávacího programu pro trenéry U15 a mladší se
uskuteční v roce 2015 s nabídkou dvou termínů – červen 2015 (po ukončení sezóny
2014/15) nebo září 2015 (před začátkem sezóny 2015/16). Počet účastníků cca 2 x 20
trenérů (výběr na základě doporučení KBDM).
Vzdělávací program bude pořádán ve spolupráci s FTK UP Olomouc a bude probíhat
od pátku odpoledne do neděle odpoledne (3 dny, cca 15 výukových lekcí).
K. Hůlka předložil MK rámcový návrh obsahového zaměření vzdělávacího programu
pro trenéry kategorií U15 a mladší. MK návrh projednala a pověřila K. Hůlka
zpracováním podrobného programu s rozpisem jednotlivých přednášek, jejich témat
a případně i lektorským obsazením.

4. Návrh změn v systému obnovování platnosti trenérských licencí
T. Kaprálek předložil MK návrh změn v systému obnovování trenérských licencí, které by
měly systematičtěji a důsledněji podpořit průběžné vzdělávání trenérů. MK materiál
připomínkovala a pověřila T. Kaprálek zapracování navržených úprav.
5. Aktuální informace o další činnosti MK
5.1. Vzdělávací institut trenérů
- VIT 2014 pokračoval ve dnech 5. – 6. října 2014 čtvrtým výukovým blokem. Jeho
součástí byl i otevřený seminář, kterého se zúčastnilo 50 trenérů.
- Pátý výukový blok VIT 2014 se bude konat ve dnech 2. – 3. listopadu 2014.
Následovat bude šestá, závěrečná část, která celý program VIT 2014 zakončí. Tento
poslední výukový blok se bude konat ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2014 a jeho
součástí bude mezinárodní konference MOSTY 2 pořádaná VMS ČOV.
- V průběhu prosince 2014 budou vyhlášeny podmínky pro účast ve VIT 2015. Výběr
trenérů, na základě zaslaných přihlášek, bude proveden ve spolupráci s KVB-CH a
KVB-D.
5.2. Regionální semináře
V průběhu 2. poloviny listopadu a 1. poloviny prosince 2014 proběhne třetí série
regionálních seminářů ČBF. Jako lektoři budou působit Jan Karger a Zdeňka Engelthalerová,
téma „Jak trénovat rychlost v basketbalu“ se zaměřením především na kategorie žactva a
minižactva. Semináře proběhnou v Hradci Králové (24. listopadu 2014), Plzni (8. prosince
2014) a Olomouci (15. prosince 2014).

5.3. Trenérská knihovna 24vterin.cz
Chod trenérského webu 24vterin.cz probíhá dle standardního plánu – web je minimálně 2x
týdně aktualizován (článek, video, cvičení, 4na1) a v průběhu každého měsíce je navíc
zveřejněno téma měsíce, videorozhovor s vybranou trenérskou osobností a trenérský
bulletin „Čti a reaguj“. V průběhu října 2014, k výročí 2 let vzniku webu, byl změněn design
stránek, který by měl být pro návštěvníky lépe čitelný a přehlednější. Web má téměř 1300
registrovaných uživatelů, průměrně ho navštíví cca 80 trenérů za den a průměrná délka
jedné návštěvy je více než 5 minut.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2014 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

