SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 07/2018
Datum: Středa 10. října 2018
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Velenský
Omluven: Šotnar
Hosté: Veronika Bortelová (KVB-D), Roman Bednář (ČABT)

1. Aktuální stav v zavádění nového systém školení trenérů
1.1. Trenér Baby Basketu (TBB)
- Pilotní školení TBB proběhla v sobotu 8. září 2018 (Olomouc – 28 účastníků) a v neděli
9. září 2018 (Praha – 69 účastníků).
- Hlavním cílem školení TBB bylo ověření jeho rozsahu, obsahu a formy.
- Na základě zpětné vazby od účastníků, lektorů a zástupců ČBF bude školení TBB
upraveno a připraveno pro zahájení jeho realizace na oblastech v září 2019.
1.2. Trenér minibasketbalu a žactva (TMB+Ž)
- Školení TMB+Ž bude zahájeno na oblastech po sezóně 2018/19, v období květen a
červen 2019.
- MK stanoví rozsah, obsah a formu školení TMB+Ž.
- Oblasti, které budou mít zájem školení TMB+Ž pořádat, předloží MK k posouzení
program a lektorské obsazení.
1.3. Trenér mládeže a 1. ligy (TM+1L)
- Část č. 1 – společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry. V sezóně 2018/19
již proběhl v září 2018 (5 účastníků), další termín je plánován na únor (9. – 11. února a
15. – 17. února 2019, prozatím přihlášeni 4 zájemci).
- Část č. 2 – specializace basketbal. MK ji navrhuje organizovat v rozsahu 3 x 2 dny
(vždy neděle odpoledne a celé pondělí) s tím, že úvodní výukový blok by proběhl cca
na přelomu února a března 2019. MK stanoví rozsah, obsah a formu výuky
specializace basketbal.
- Část č. 3 – trenérská stáž. MK ji navrhuje organizovat v trenérem vybraném SCM.
Obsahem bude seznámení se systémem fungování daného klubu, pasivní náhled
vybraných tréninkových jednotek, aktivní zapojení do tréninkového procesu a vedení
tréninkové jednotky svého družstva se zpětnou vazbou od trenéra SCM.
1.4. Trenér výkonnostního basketbalu (TVB)
- Školení TVB bude probíhat na oblastech v rámci školení TMB+Ž. Obsahem bude blok
vybraných přednášek, které zájemcům poskytnou základní předpoklady pro vedení
družstev ve výkonnostních soutěžích.

1.5. Profesionální trenér (Profi T)
- T. Kaprálek informoval MK o probíhajících jednáních ČBF s tělovýchovnými fakultami
a vybranými svazy sportovních her o možnostech spolupráce při vzdělávání trenérů
zaměřeném na problematiku profesionálního basketbalu mládeže i dospělých.
- Další podrobnosti budou zveřejňovány v následujícím období, předpokládané
otevření tohoto školení je v sezóně 2019/20.
Doplňující poznámky:
- MK zvažuje zavedení podmínky pro všechna nová školení trenérů, kterou by bylo
doporučení / potvrzení od klubu, který daného zájemce na školení vysílá a ve kterém
bude veden jako trenér.
- MK zvažuje u účastníků školení TMB+Ž zavedení pozice trenér – mentor, který by
v rámci vybraných tréninkových jednotek poskytoval „svému“ trenérovi zpětnou
vazbu. Jednalo by se o nahrazení nyní využívaných metodických výstupů, které
vzhledem k počtu účastníků školení a časovým možnostem nejsou příliš efektivní.
- MK diskutovala o jednodušších označeních pro nové trenérské licence, neboť
současné pracovní názvy a zkratky se nejeví jako příliš vhodné a srozumitelné pro
basketbalovou veřejnost.
2. Obnovování nových trenérských licencí
-

MK navrhuje, aby obnovování trenérských licencí probíhalo systémem tzv. kreditů,
které budou MK udělovány seminářům, resp. jejich jednotlivým přednáškám.
Zároveň bude posuzován obsah přednášek a následně bude stanoveno, pro obnovení
které trenérské licence (TMB+Ž, TM+1L, Profi T) lze danou přednášku využít.

3. Různé
-

Probíhající kurz Basketball Strength & Conditioning bude zakončen závěrečným
výukovým blokem ve dnech 20. – 21. října 2018 v Kutné Hoře, následovat bude
závěrečné zkoušení v sobotu 1. prosince 2018 ve SH Královka v Praze (účast
Francesca Cuzzolina).

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 7. listopadu 2018 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

