SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 04/2019
Datum: Středa 27. března 2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Bednář, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Rón, Welsch
Hosté: Marek Kos, Stanislav Marian (oblastní metodici)

Na schůzi MK byli pozváni oblastní metodici ČBF, kteří budou, společně s pověřenými členy
MK, odbornými garanty školení TVB, TB-I a TB-II na jednotlivých oblastech ČBF. Hlavním
cílem schůzky bylo sjednotit organizaci, obsah, pojetí a průběh uvedených školení, zároveň
byly diskutovány některé nejasnosti a případně i zpřesňovány informace obsažené
v závazných pokynech pro realizaci školení (rámcový program + organizační pokyny).
1. Průběh a příprava školení trenérů v roce 2019
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- Školení TB-I již vypsala Jižní Morava (neděle 8.9. v Brně) a Střední Morava (neděle
15.9. v Olomouci). MK potvrdila navržené organizační a odborné garanty těchto
školení: Brno – organizační garant Eva Vyroubalová + odborný garant Zdeněk Janík,
Olomouc – organizační i odborný garant Karel Hůlka.
- V rámci diskuse bylo zdůrazněno, že v průběhu teoretických přednášek školení TB-I
musí být účastníci seznámeni především s praktickou aplikací poznatků a zkušeností z
jednotlivých oborů do každodenního tréninkového procesu dětí. Následně, v rámci
praktických ukázek, by měl být důraz kladen na vedení tréninkového procesu dětí
zábavnou formou, s využíváním her a soutěží, se stálým aktivním zapojením co
největšího počtu dětí a s častým kontaktem každého dítěte s míčem.
- Pro lepší názornost praktických ukázek doporučuje MK zajistit jako demonstrátory
děti, nikoliv účastníky školení.
- Všichni účastníci školení TB-I obdrží zdarma publikaci ČBF „BABY BASKET: Sportovní
přípravka dětí ve věku 6 – 10 let“.
1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu)
- Školení TVB je součástí školení TB-II, jedná se o 7 vybraných vyučovacích hodin, které
jsou zařazeny hned do úvodního dne školení TB-II.
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MK z důvodu lepší srozumitelnosti doporučuje, ačkoli obě školení probíhají současně,
aby každé bylo vyhlášeno samostatně a mělo tak svou vlastní pozvánku / leták.
Školení TB-II již vypsala Jižní Morava (7.6. – 9.6. a 14.6. – 16.6. v Brně) a Střední
Morava (24.5. – 25.5. a 21.6. – 22.6. v Olomouci), které zároveň vyhlásily i školení
TVB – pátek 7.6. v Brně a pátek 24.5. v Olomouci. MK potvrdila navržené organizační
a odborné garanty těchto školení: Brno – organizační garant Eva Vyroubalová +
odborný garant Zdeněk Janík, Olomouc – organizační i odborný garant Karel Hůlka.
V rámci diskuse bylo zdůrazněno, že školení TB-II svým pojetím navazuje na školení
TB-I, neměla by zde být proto vytvořena „ostrá hrana“, která by měla znamenat
přechod do „opravdového“ tréninku basketbalu. Rovněž je důležité – podobně jako u
školení TB-I – aby veškerá teoretická východiska i praktické ukázky účastníkům
prezentovaly především jejich aplikaci a využitelnost v každodenním tréninkovém
procesu. Bylo konstatováno, že existuje rozdíl mezi pojetím basketbalu
v minižákovských a žákovských kategoriích a je proto třeba, aby se o obou pojetích a
jejich charakteristikách v rámci školení TB-II mluvilo.
Upřesnění k bodu 6 programu školení TB-II: Interaktivní workshop – v průběhu
úvodního výukového bloku budou účastníci rozděleni na skupiny (po max. 4) a každé
skupině bude zadáno jejich téma. Pro finální přípravu na výstup bude v závěru
druhého výukového bloku zařazena 1 vyučovací hodina (45 minut), která bude
bezprostředně předcházet workshopu. Následně bude zahájena postupná prezentace
všech témat a s tím spojená diskuse (rozsah cca 15 minut / skupina), která bude
moderována odborným garantem školení. Témata pro interaktivní workshop (spíše
obecnějšího charakteru a s potenciálem pro diskusi) budou stanovena MK, jednotlivé
návrhy od členů MK a OM bude shromažďovat T. Kaprálek a na následné schůzi bude
proveden konečný výběr.
Všichni účastníci školení TB-II obdrží zdarma publikaci ČOV „TRÉNINK2: Výchova
k úspěchu ve sportu i v životě“.

1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- Výukový blok č. 1 specializace basketbal se konal ve dnech 10. – 11. března 2019
v Olomouci za účasti 25 trenérů. Kromě odborného obsahu byli účastníci seznámeni
s návrhem nového systému vzdělávání trenérů basketbalu, s detaily o průběhu jejich
trenérské stáže v SCM (nová součást školení TB-III) a s výstupními požadavky pro
úspěšné absolvování školení TB-III.
- 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.
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Ačkoli bylo několikrát avizováno, že školení TB-III je obsahově zaměřeno na kategorie
dorostu a dospělých, přesto je mezi účastníky ne zcela zanedbatelná skupina trenérů,
kteří se věnují minibasketbalu a o přechodu do vyšších věkových kategorií aktuálně
neuvažují.
T. Kaprálek znovu upozorní všechny účastníky školení, že prostřednictvím předsedů
KVB-CH a KVB-D by měli co nejdříve začít řešit průběh své trenérské stáže ve SCM.

2. Různé
- Důležitou součástí všech školení pořádanými oblastmi bude, především na základě
zpětné vazby od odborných garantů, vytipovávání lektorů vhodných pro jednotlivé
tematické okruhy s postupným směřováním k vytvoření sboru doporučených
přednášejících, ze kterého by bylo možné v následném období sestavovat
lektorského obsazení jednotlivých školení.
- V rámci všech školení je možno využívat jako lektory i pracovníky ČBF (členové
komisí, oblastní metodici, specialisté na výživu a kondiční přípravu apod.). Pouze je
třeba individuální posouzení jejich pracovní náplně, od níž se bude odvíjet případná
výše odměny. Podobné posouzení je třeba i v případě působení pracovníků ČBF
v pozici odborného garanta školení.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 29. dubna 2019 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

