SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 03/2019
Datum: Středa 6. března 2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Rón, Welsch
Hosté: Michal Ježdík (SMÚ), Roman Bednář (ČABT)

1. Personální změny v MK
- T. Kaprálek informoval o ukončení činnosti M. Velenského v MK, především ze
zdravotních důvodů.
- T. Kaprálek navrhl, aby se R. Bednář stal řádným členem MK jako zástupce oblastních
metodiků. Členové MK s tímto návrhem jednomyslně souhlasili.
2. Příprava nadcházejících školení v sezóně 2018/19
2.1. Školení TB-III (doposud B, resp. pracovně TM+1L)
- Výukový blok č. 1 specializace basketbal se bude konat ve dnech 10. – 11. března
2019 v Olomouci. V rámci jeho zahájení budou účastníci seznámeni s podmínkami
trenérské stáže ve SCM, která je v letošním roce zařazena jako nová součást školení.
- Výukový blok č. 2 specializace basketbal se bude konat ve dnech 7. – 8. května 2019
v Pardubicích, závěrečný blok č. 3 pak ve dnech 9. – 10. června 2019 v Olomouci.
- MK rozhodla, že trenér SCM obdrží za vyplnění on-line hodnocení trenéra, který bude
na stáži v SCM, jednorázovou odměnu 500,- Kč. Zároveň mu budou uhrazeny
případné cestovní náklady spojené s touto stáží.
- MK stanovila tyto podmínky pro úspěšné absolvování školení TB-III v roce 2019:
 Společný základ = docházka + test
 Specializace = docházka + seminární práce
 Trenérská stáž = absolvování dle stanoveného rozsahu
- Pro školení TB-III v následujícím období zvažuje MK rozšířit současný rozsah
specializace 3 x 2 dny o další výukový blok, který by proběhl v rámci vybraného F4
kategorií U17 nebo U19. Jeho součástí by byly kromě sledování utkání daného MČR
také interaktivní workshopy účastníků na zadaná témata.
2.2. Školení TB-II (doposud C, resp. pracovně TMB+Ž) a školení TVB (výkonnostní basketbal)
- MK projednala a schválila finální program školení TB-II, který na základě návrhů R.
Bednáře, K. Hůlky, M. Moulisové a M. Velenského zpracoval T. Kaprálek.
- MK stanovila seznam přednášek školení TB-II, které budou povinné pro účastníky
školení TVB.
- T. Kaprálek zpracuje pro školení TB-II a TVB organizační pokyny a odešle je společně
s programem na předsedy oblastních TMK.

-

-

MK stanovila tyto podmínky pro úspěšné absolvování školení TB-II v roce 2019:
 Docházka = tolerance maximálně 10 % absence
 Zpracování 1 tréninkové jednotky pro kategorii minižactva a 1 tréninkové
jednotky pro kategorii žactva
 Ústní pohovor (pouze při závažných nedostatcích ve zpracovaných TJ)
Další schůze MK, která bude ve středu 27. března 2019, bude monotematicky
zaměřena na diskusi k detailnímu obsahu jednotlivých přednášek školení TB-II a
budou na ní pozváni oblastní metodici, kteří by se měli stát odbornými garanty těchto
školení na oblastech.

3. Impulsy trenérům mládeže
- Kapacita kurzu 50 míst byla naplněna během 7 dnů, přihlašování proto bylo uzavřeno
ještě před avizovanou uzávěrkou 31. března 2019.
- T. Kaprálek a K. Hůlka finalizují program kurzu a připravují organizační pokyny pro
účastníky.
4. Různé
- MK se pokusí v rámci všech pořádaných školení apelovat na jednotlivé lektory, aby
dávali účastníkům k dispozici alespoň stručné písemné shrnutí nejdůležitějších bodů
ze svých vystoupení.
- T. Kaprálek informoval MK o směrnici „Provozování živnosti prostřednictvím
odpovědného zástupce“, která umožňuje trenérům získat živnostenských list i bez
nutnosti být držitelem trenérské licence „B“ nebo „A“.
- FIBA potvrdila nominaci D. Zacha do trenérského kurzu FECC 2019 – 2021. Další
navržený trenér, J. Šotnar, byl FIBA zařazen mezi náhradníky.
- M. Ježdík informoval MK o finančních podmínkách italského nakladatelství pro vydání
publikace M. Cremoniniho pro trenéry dětí v českém jazyce. Předpokládá se, že česká
verze knihy by mohla být k dispozici cca ve 3. čtvrtletí 2019.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 27. března 2019 na sekretariátu ČBF od 9:00 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

