SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 02/2019
Datum: Středa 6. února 2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Rón, Welsch
Omluven: Velenský
Hosté: Michal Ježdík (SMÚ), Roman Bednář (ČABT)

1. Návrh nového Trenérského řádu
- T. Kaprálek zaslal v požadovaném termínu do 31. ledna 2019 LK novou verzi
Trenérského řádu, která bude předložena ke schválení Valné hromadě ČBF 2019.
- Po diskusi s P. Hlaváčkem (předseda LK) byl návrh Trenérského řádu ještě doplněn o
detailní popis převodu současných trenérských licencí na nové. V rámci tohoto
převodu bude aktuální platnost všech platných trenérských licencí prodloužena o 2
roky tak, aby trenéři měli dostatek času na přizpůsobení se kreditnímu systému
obnovování platnosti trenérských licencí.
- MK diskutovala o strategii před a při VH ČBF 2019 a rozhodla se oslovit co nejširší
trenérskou veřejnost jednoduchou prezentací, která z nového Trenérského řádu
představí nejdůležitější změny oproti současnému stavu a důvody, které k nim vedly.
O případném vystoupení a představení těchto klíčových změn přímo na VH ČBF 2019
bude MK ještě diskutovat.
2. Příprava nadcházejících školení v sezóně 2018/19
2.1. Školení TB-III (doposud B, resp. pracovně TM+1L)
- MK projednala návrh obsahu trenérské stáže v SCM, který zpracoval T. Kaprálek.
Materiál byl schválen s upřesněním, že trenérskou stáž v jednotlivých SCM budou
zprostředkovávat předsedové KVB-CH a KVB-D a že jako volitelný bonus bude
účastníkům školení nabízena trenérská stáž u vybraného RD ČR.
- MK projednala návrh obsahu specializace basketbal, kterou zpracoval K. Hůlka.
Materiál byl připomínkován a bude upraven.
- Úvodní výukový blok specializace basketbal se bude konat ve dnech 10. – 11. března
2019 v Olomouci (areál AC BALUO, tř. Míru 671/117). Jeho součástí bude seznámení
účastníků s podmínkami trenérské stáže, která by měla být zahájena bezprostředně
po tomto březnovém bloku. Zbývající dva výukové bloky proběhnou v období květen
a červen 2019.
- Je třeba stanovit podmínky pro úspěšné absolvování (docházka, písemný test, ústní
zkoušení, metodický výstup, seminární práce apod.).

2.2. Školení TB-II (doposud C, resp. pracovně TMB+Ž)
- MK projednala návrh obsahu školení, který zpracovali K. Hůlka a R. Bednář. Materiál
byl připomínkován a bude upraven tak, aby mohl být předložen jako závazná osnova
pro oblastní pracoviště ČBF.
- Současně s osnovou školení by oblastní pracoviště měla obdržet i prováděcí pokyny,
zároveň by se mělo uskutečnit i setkání odborných garantů školení (oblastní metodici,
případně další pověřené osoby).
3. Různé
- Schůze MK se účastnil F. Rón, který je novým předsedou KVB-D. Členkou MK nadále
zůstává M. Moulisová, která je zde jako zástupce KBDM.
- Návrh termínu pro kurz „Impulsy trenérům mládeže“ v Olomouci je 7. – 9. června
2019. T. Kaprálek a K. Hůlka pracují na organizačním a odborném zajištění celé akce
(ubytování, stravování, obsahové zaměření, lektorské zabezpečení). Přihlašování
bude spuštěno 1. března 2019, kapacita ITM 2019 bude upřesněna dle ubytovacích
možností, výběr trenérů bude proveden dle data odeslání přihlášky. Podmínkou
účasti bude platná trenérské licence a aktivní trenérské působení u družstva kategorií
U15 a mladší (žactvo, minižactvo, přípravky) v sezóně 2018/19.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 6. března 2019 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

