SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 06/2015
Datum: Čtvrtek 29. října 2015
Místo: Brno (FSpS MU Brno, Kamenice 753/5, 625 00 Brno)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Tomajko
Omluveni: Ježdík, Moulisová, Slowiak, Velenský

1. Změna ve složení MK
-

-

T. Kaprálek informoval MK, že M. Ježdík z důvodu jmenování do funkce vedoucího
sportovně – metodického úseku ČBF požádal o pozastavení svého členství v MK.
Zároveň však předpokládá, že jeho komunikace a úzká spolupráce s MK bude i nadále
pokračovat.
V návaznosti na výše uvedené požádal T. Kaprálek členy MK o případné návrhy jmen
pro doplnění MK.

2. Publikace pro trenéry dětí a mládeže
T. Kaprálek informoval MK, že z důvodu dlouhodobé nemoci vedoucího autorského kolektivu
M. Velenského se zpracování a následné vydání připravované publikace prozatím přesouvá
na neurčito.
3. Kurz „Impulsy trenérům mládeže“
-

-

-

-

Kurz ITM proběhl v letošním roce ve dvou termínech, posezónním (5. – 7. června
2015) a předsezónním (11. – 13. září 2015).
Do kurzu se přihlásilo celkem 83 trenérů, vybráno bylo 32 trenérů pro červnový
termín a 32 trenérů pro zářijový termín (podmínkami výběru byly platná trenérská
licence a působení u družstva kategorií U15 a mladší v aktuální sezóně 2014/15). Kurz
nakonec absolvovalo 51 trenérů (31 červen + 20 září).
MK doporučuje uspořádat kurz i v roce 2016, ale pouze v jednom, a to červnovém
termínu. Zároveň doporučuje navýšit kapacitu tohoto kurzu – dle ubytovacích
možností v Olomouci.
K. Hůlka připraví rámcový tematický plán pro ITM 2016. Jeho součástí by měl být i
blok věnovaný správné technice a metodice nácviku střelby, v návaznosti na snahu
celého sportovně – metodického úseku ČBF zaměřit se na tuto dovednost.
MK diskutovala o možnosti pořádat podobný kurz se zaměřením na učitele TV na ZŠ
(termínově v tzv. přípravném týdnu na konci letních prázdnin, kdy jsou již učitelé ve
škole, ale výuka ještě neprobíhá).

4. Návrhy pro úpravy Trenérského řádu ČBF
MK diskutovala o možných úpravách Trenérského řádu ČBF a rámcově si stanovila tyto
oblasti k dalšímu rozpracování:
- Licence „C“ – ponechat v článku 2, odstavec 3 úlevy v bodech b), d), e)?
- Zavést speciální licenci (pod licencí „C“) pro oblastní soutěže dospělých, U19 a U17?
- Změnit současný systém obnovování platnosti trenérských licencí?
- Upravit některé body, které v současné době řeší MK, ale v Trenérském řádu jsou
historicky přiřazeny k výboru SBT?
5. Aktuální informace o další činnosti MK
5.1. Vzdělávací institut trenérů
- VIT 2015 pokračoval ve dnech 25. – 26. října 2015 čtvrtým výukovým blokem. Jeho
součástí byl i otevřený seminář, kterého se zúčastnilo 51 trenérů.
- Pátý výukový blok VIT 2015 se bude konat ve dnech 15. – 16. listopadu 2015.
Následovat bude šestá, závěrečná část, která ve dnech 5. – 7. prosince 2015 celý
program VIT 2015 zakončí.
5.2. Trenérská knihovna 24vterin.cz
Chod trenérského webu 24vterin.cz probíhá dle standardního plánu – web je minimálně 2x
týdně aktualizován a v průběhu každého měsíce je navíc zveřejněno téma měsíce,
videorozhovor „1 na 1“ s vybranou trenérskou osobností a trenérský bulletin „Čti a reaguj“.
6. Různé
-

-

-

-

MK dává ke zvážení STK ČBF, zda v rozpisu soutěží (článek 2.5. Vedení družstva
kvalifikovaným trenérem) neupravit zastupování trenéra tak, že do 20% utkání se
nebudou počítat případy, kdy trenéra zastupuje jeho asistent, který rovněž splňuje
kvalifikační podmínky kladené na trenéra družstva.
T. Kaprálek informoval MK o přípravě vzdělávacího kurzu pro basketbalové kondiční
trenéry. Kurz je připravován tak, aby se pokusil vychovat jak skupinu specialistů na
basketbalovou kondiční přípravu, tak i v této oblasti vzdělal ostatní basketbalové
trenéry.
T. Kaprálek informoval o přípravě projektu „Car Team“, který by měl být pokračování
a rozšířením 2letého cyklu regionálních seminářů. Cílem bude ovlivňovat a vzdělávat
basketbalové trenéry přípravek a učitele TV na 1. stupni ZŠ.
T. Kaprálek informoval MK o projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“. V projektu je
zařazeno 161 škol, které sestavují obsah výuky dle metodického materiálu
připraveného zástupci 6 sportovních svazů (basketbal, házená, volejbal, fotbal, hokej,
ragby). Na přípravě a realizaci projektu HPN se aktivně podílí M. Ježdík, mezi
evaluátory projektu je za ČBF zařazen T. Kaprálek.

-

-

V návaznosti na spuštění projektu HPN obdržela ČBF 400 ks výše uvedené metodické
publikace. Materiál bude využit ve SpS, v rámci projektu „Car Team“ a případně i
v dalších klubech a při dalších akcích zaměřených na práci s dětmi ve věku 6 – 10 let.
T. Kaprálek informoval MK, že ve spolupráci s M. Ježdíkem řešili zajištění výuky
specializace v rámci Trenérské školy na UK FTVS v Praze z důvodu dlouhodobé
nemoci garanta studia M. Velenského. Listopadovou výuku zajistí M. Ježdík, další
výukové bloky budou řešeny dle aktuální situace a potřeby.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 25. listopadu 2015 na sekretariátu ČBF od 9:30
hodin (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 215).

