SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 02/2016
Datum: Středa 16. března 2016
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Moulisová, Tomajko
Omluveni: Slowiak, Velenský

1. Publikace pro trenéry dětí a mládeže
T. Kaprálek informoval MK, že v rámci drobných úprav rozpočtu ČBF pro rok 2016, bylo
vydání připravované publikace přesunuto na rok 2017.
2. Školení trenérů licence „B“
-

-

-

Ve dnech 5. – 7. února a 19. – 21. února 2016 proběhla ve SC Nymburk úvodní část
školení trenérů licence „B“ (společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry).
Za basketbal se jí zúčastnilo 45 trenérů, závěrečné zkoušky proběhnou v sobotu 27.
srpna 2016.
2. část školení trenérů licence „B“ (specializace basketbal), proběhne na FTK UP
v Olomouci v termínech 26. – 29. května a 9. – 12. června 2016. Přihlášeno je 48
trenérů. Závěrečné metodické výstupy proběhnou, vzhledem k počtu účastníků, ve 3
různých tělocvičnách a zabezpečí je 3 x 2 = 6 vyučujících.
K. Hůlka seznámil MK s aktuálním návrhem obsahové náplně specializace basketbal a
jejího organizačního a lektorského zabezpečení. V rozpracované fázi je prozatím
červnová část, která se bude postupně zpřesňovat především v návaznosti na
termínové možnosti pozvaných zahraničních lektorů.

3. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF
3. 1. Vzdělávací institut trenérů
-

Na základě výběru KVB-CH a KVB-D bylo do 3. ročník VIT zařazeno 18. trenérů.
Úvodní výukový blok proběhne ve SC NBK ve dnech 20. – 21. března 2016, další dva
jarní bloky pak ve dnech 10. – 11. dubna a 1. – 2. května 2016.

3.2. Impulsy trenérům mládeže
-

Do ITM 2016 je aktuálně přihlášeno 46 trenérů (kapacita 60 účastníků), uzávěrka
přihlášek je 31. března 2016.
K. Hůlka a T. Kaprálek seznámili MK s aktuálním návrh programu ITM 2016.
Informace o konání ITM 2016 bude ještě jednou rozeslána hromadným mailingem
trenérům ČBF s rámcovými informacemi o připravovaném programu a s upozorněním
na blížící se uzávěrku přihlášek.

3.3. Car Team
-

-

-

V pondělí 1. února 2016 proběhla na ČBF úvodní schůzka k přípravě projektu. Bylo
navrženo složení českého (Zdeňka Engelthalerová + Milan Horák) a moravského
(Radka Czudková + Kamil Vajda) týmu a bylo diskutováno jak obsahové zaměření
programu, tak i jeho organizační a materiálně – technické zabezpečení.
V neděli 28. února 2016 proběhla na ZŠ Ohradní v Praze úvodní schůzka českého a
moravského týmu. Jejím hlavním cílem bylo sestavení rámcového obsahu jednoho
výjezdu, a to jak po teoretické, tak i praktické stránce.
Činnost Car Teamu bude zahájena v 1. polovině dubna 2016 na vybraném místě za
účasti českého i moravského týmu. Výběr místa pro spuštění projektu provede KBDM
se zohledněním přibližně časově stejné dopravní dostupnosti pro oba týmy.

3.4. Basketbalový kondiční trenér
-

T. Kaprálek informoval MK, že v rámci drobných úprav rozpočtu ČBF pro rok 2016, byl
kurz pro basketbalové kondiční trenéry přesunut na rok 2017.
Pro rok 2016 připraví SMÚ ČBF jednodenní workshop pro basketbalové kondiční
trenéry, který zmapuje mezi basketbalovou veřejností zájem o tuto problematiku.

4. Různé
-

-

KVB-CH a MK uspořádaly ve dnech 21. února 2016 (Pardubice) a 13. března 2016
(Brno) trenérský workshop. Jeho hlavním obsahem byl přenos podnětů ze stáže na
amerických univerzitách, které se v prosinci 2015 zúčastnili T. Bartošek, V. Petrák, L.
Růžička a J. Slowiak. Workshopu se na obou místech zúčastnilo celkem 80 trenérů.
V rámci smlouvy o spolupráci mezi ČBF a XPS Network dojde v nejbližší době
k napojení webu 24vterin.cz na velmi rozsáhlou databázi cvičení této společnosti.
MK diskutovala o možnostech metodické podpory projektu „Baby Basket“, který je
zaměřen na děti ve věku 6 – 9 let. MK konstatovala, že sportovní příprava v tomto
věku nesmí směřovat k rané specializaci, ale naopak k nácviku co nejširšího spektra
základních pohybových dovedností (především zábavnou a hravou formou). Diskuse
nad možnostmi odborného zastřešení projektu bude pokračovat na příští schůzi.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 20. dubna 2016 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

