
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 07/2015 
 

Datum: Středa 9. prosince 2015 

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

Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Moulisová, Velenský  

Omluveni: Slowiak, Tomajko 

Host: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ) 

 
 

1. Publikace pro trenéry dětí a mládeže 
 

M. Velenský, vedoucího autorského kolektivu, se po dlouhodobé nemoci postupně vrací zpět 

do pracovního procesu. Jakmile to bude možné, bude opět pokračovat ve zpracovávání 

připravované publikace. 

 

2. Vzdělávací institut trenérů 
 

- VIT 2015 byl zakončen 6. výukovým blokem, který se konal ve dnech 6. – 7. prosince 

2015. Ze 17 zařazených trenérů jich 8 úspěšně splnilo podmínky pro získání 

certifikátu VIT, ostatní si mohou chybějící přednášky doplnit v průběhu roku 2016.  

- V polovině prosince 2015 budou vyhlášeny podmínky pro účast ve VIT 2016. Výběr 

trenérů, na základě zaslaných přihlášek, bude proveden ve spolupráci s KVB-CH a 

KVB-D. 

 

3. Kurz „Impulsy trenérům mládeže“ 
 

- Kurz ITM 2016 je předběžně plánován na termín 3. – 5. června 2016. 

- K. Hůlka seznámil MK s návrhem lektorského zabezpečení a rámcovým tematickým 

plán ITM 2016. 

- Kapacita kurzu bude omezena pouze ubytovacími a stravovacími možnostmi 

v Olomouci (výběr trenérů dle data přihlášení). 

 

4. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF 
 

T. Kaprálek a M. Ježdík seznámili MK s plánem dalších vzdělávacích aktivit pro rok 2016: 

- Projekt „Car Team“, který by měl ovlivňovat a vzdělávat basketbalové trenéry 

přípravek a učitele TV na 1. stupni ZŠ. 

- Kurz kondičních trenérů, který by se měl pokusit vychovat jak skupinu specialistů na 

basketbalovou kondiční přípravu, tak i v této oblasti vzdělal ostatní basketbalové 

trenéry.    

 

 



5. Školení trenérů licence „B“ 
 

- MK ve spolupráci s VMS ČOV a FTK UP Olomouc připravuje pro rok 2016 školení 
trenérů licence „B“. Podobně jako v minulých letech, je školení složeno ze dvou částí 
– obecný základ sportovního tréninku a specializace basketbal. Zásadní změnou je 
však organizace a především obsahová náplň obecné části, která se zaměřuje výlučně 
na problematiku sportovních her se snahou o propojení teorie a praxe v tréninkovém 
procesu. Jako lektoři budou působit osobnosti s mnoha zkušenostmi ze sportovního, 
akademického a firemního prostředí, výuka nebude probíhat pouze formou 
klasických přednášek, ale budou zařazeny např. i interaktivní semináře, diskuse, 
konfrontace různých pohledů odborníků na vybraná témata apod. 

- V návaznosti na výše uvedené změny schválila MK pro zájemce o školení trenérů 
licence „B“ v roce 2016 prováděcí pokyny, které lze nalézt na webu komisí 
http://komise.cbf.cz/ (sekce „Metodická komise“ – „školení trenérů“). 

- Kapacita školení trenérů licence „B“ v roce 2016 je omezena počtem 35 účastníků 

(výběr dle data přihlášení), uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2016. Žádné jiné školení trenérů 
licence „B“ nebude MK v roce 2016 pořádat.  

- V průběhu ledna 2016 připraví M. Ježdík, T. Kaprálek a K. Hůlka obsahovou náplň 
specializace basketbal a její organizační a lektorské zabezpečení. 

 
6. Různé 
 

- T. Kaprálek informoval MK o aktuálním stavu svého působení v projektu MŠMT 

„Hodina pohybu navíc“.  

- T. Kaprálek informoval MK, že v neděli 3. ledna 2016 se ve SC Nymburk uskuteční 

mezinárodní seminář trenérů basketbalu. Jako lektoři vystoupí Torsten Loibl (GER) a 

Ron Backes (USA).  

- MK dává ke zvážení, zda je nutná souběžná činnost KBDM a ČAMB. KBDM svou 

činností pokrývá basketbal kategorií U15 a mladší, ČAMB kategorií U11 – U13. MK 

zastává názor, že by minibasketbal neměl být vyčleňován z celkové struktury 

basketbalu a měl by být součástí basketbalu dětí a mládež, který by měla komplexně 

zastřešovat KBDM. 

- MK potvrdila platnost podmínky, která vyžaduje po zájemcích o studiu Trenérské 

školy (licence „A“) maturitou ukončené středoškolské vzdělání.  

 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve středu 20. ledna 2016 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234). 

http://komise.cbf.cz/

