SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 03/2014
Datum: Pátek 25. dubna 2014
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Janík, Slowiak, Tomajko, Velenský
Omluveni: Burda, Hůlka, Ježdík, Moulisová
Hosté: ---

1. Školení trenérů licence „C“
-

-

M. Velenský předložil MK návrh osnovy metodické publikace pro školení trenérů
licence „C“. Tato publikace bude sloužit jednak jako závazný materiál pro pořadatele
školení trenérů licence „C“, ale také jako užitečná příručka pro začínající trenéry dětí
a mládeže.
MK osnovu schválila a pověřila M. Velenského rozdělením jednotlivých tematických
celků mezi autorské kolektivy UK FTVS, FTK UP a FSpS MU.

2. Systém trenérských seminářů a podmínky obnovování platnosti trenérských licencí
-

-

T. Kaprálek oslovil 9 vytipovaných evropských zemí (Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko,
Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Rusko, Litva) s dotazem, jak je v rámci jejich
trenérských předpisů obnovována platnost trenérských licencí.
Doposud přišla odpověď pouze z Francie, kde je roční platnost trenérských licencí a
pro jejich obnovování jsou FFBB organizovány speciální 2 – 3 denní semináře.
T. Kaprálek se pokusí získat informace i z ostatních oslovených zemí a následně
zpracuje návrh řešení v rámci ČBF.

3. Mezinárodní trenérský seminář v rámci MS kadetek U17
-

-

T. Kaprálek informoval MK, že součástí MS kadetek U17, které se bude konat ve
dnech 28. června – 6. července 2014 v ČR (Klatovy a Plzeň), bude také mezinárodní
trenérský seminář.
Seminář se uskuteční v Plzni v závěru MS (4. – 6. července 2014) a jeho součástí bude
i sledování utkání o celkové umístění.
Jako lektoři na semináři vystoupí zahraniční trenéři vyslaní FIBA, volba dalších lektorů
je plně v kompetenci ČBF, resp. MK. T. Kaprálek již proto oslovil KVB-D s žádostí o
vytipování potenciálních lektorů z prostředí ženského basketbalu.

4. Skupina lektorů
-

-

T. Kaprálek oslovil oblastní TMK se žádostí o pomoc při vytipovat potenciálních
lektorů, kteří by se pravidelně podíleli na vzdělávání trenérů (školení všech stupňů,
semináře, případně jiné formy vzdělávání). Z 10 oslovených předsedů oblastních TMK
zaslalo doposud 6 své návrhy.
T. Kaprálek zpracuje, jako další podkladový materiál pro vytvoření skupiny lektorů,
přehled lektorů na trenérských seminářích v ČR za poslední 3 roky.

5. Systém soutěží v minibasketbalu
T. Kaprálek předložil MK „Náměty pro změny v minibasketbalových soutěžích“, které vznikly
jako reakce na požadavek ČAMB. MK materiál schválila a předloží ho k projednání ČAMB a
KBDM.
6. „Vzdělávací institut trenérů“ pro trenéry U15 a mladší
Vzhledem k neúčasti K. Hůlky bylo projednání tohoto bodu přesunuto na příští schůzi.
7. Aktuální informace o další činnosti MK
7.1. Vzdělávací institut trenérů
- VIT 2014 pokračoval ve dnech 13. – 14. dubna 2014 druhým výukovým blokem. Jeho
součástí byl i otevřený seminář, kterého se zúčastnilo 52 trenérů.
- V současné době připravují T. Kaprálek a M. Ježdík lektorské a organizační
zabezpečení třetího výukového bloku, který proběhne 25. – 26. května 2014. Zbylé tři
výukové bloky proběhnou na podzim 2014.
- Součástí třetího výukového bloku VIT bude opět seminář, který bude otevřen pro
všechny basketbalové trenéry (neděle 25. května 2014).
7.2. Regionální semináře
V průběhu 2. poloviny března 2014 proběhla druhá série regionálních seminářů ČBF. Jako
lektoři působili Jan Karger a Zdeňka Engelthalerová, tématem byla „Basketbalová
koordinační příprava a core“ se zaměřením na věkové kategorie U15 a mladší. Seminářů
(Ústí nad Labem, Brno, Strakonice) se zúčastnilo 156 trenérů, třetí série regionálních
seminářů je plánována na podzim 2014.
7.3. Trenérská knihovna 24vterin.cz
Chod trenérského webu 24vterin.cz probíhá dle standardního plánu, web je minimálně 2x
týdně aktualizován (článek, video, cvičení, 4na1). Navíc bude v dubnu 2014 zveřejněn nový
videorozhovor (sekce „1na1“) s Natálií Hejkovou a trenérský bulletin č. 2 (sekce „Čti a
reaguj“) na téma „Hra 1na1 při atakování pozice close out na perimetru“.

8. Různé
-

-

-

MK obdržela žádost Martina Stavěla (asistent trenéra – Sluneta Ústí nad Labem, NBL)
o udělení výjimky, která by mu umožnila absolvovat v červnu 2014 školení trenérů
licence „B“ a následně bezprostředně (bez předepsané jednoleté praxe s licencí „B“)
zahájit ve školním roce 2014/15 studium Trenérské školy. MK konstatovala, že
alespoň jednoletá trenérské praxe mezi jednotlivými školeními je důležitou součástí
systému vzdělávání trenérů, neboť slouží jako období pro „vstřebání“ získaných
poznatků a jejich ověřování a uplatňování v praxi. Z tohoto důvodu neuvažuje MK ani
v budoucnu o zrušení této jednoleté praxe v Trenérském řádu a proto se rozhodla
Martinu Stavělovi požadovanou výjimku neudělit.
J. Slowiak podal návrh na zpracování přehledu vyžadovaných dovedností pro
kategorie U17 a U19 ve SCM. MK konstatovala, že se jedná o velmi obtížně
realizovatelný úkol a jako alternativu navrhuje sjednocení požadavků na hráče a
hráčky v rámci mládežnických RD (trenéři U16, U18 a U20) a následný přenos těchto
požadavků prostřednictvím KVB-CH a KVB-D do jednotlivých SCM.
MK diskutovala o možném využití finančních prostředků získaných z loterií pro svazy
na podporu mládežnického sportu. MK navrhuje jejich využití jako odměny pro
dobrovolné trenéry u nejmenších kategorií (přípravky a minibasketbal). Jako další
varianty v rámci činnosti MK je možná podpora vydání publikace pro školení trenérů
licence „C“, „Vzdělávacího institutu trenérů“ pro trenéry U15 a mladší, úspěšných
absolventů školení trenérů licence „B“ a „A“.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 16. června 2014 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

