SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 06/2019
Datum: Úterý 11. června 2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Bednář, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Welsch
Omluven: Rón

1. Průběh a příprava školení trenérů v roce 2019
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- Školení TB-I jsou prozatím vyhlášena v Brně (8.9.), Ostravě (14.9.), Olomouci (14.9.) a
Chomutově (15.9.). Konání školení je podmíněno přihlášením dostatečného počtu
zájemců.
1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu)
- Některá vyhlášená školení TB-II byla pro nedostatečný počet zájemců zrušena, školení
nakonec proběhlo v Praze (31.5.-2.6. a 7.6.-9.6.) a Brně (7.6.-9.6. a 14.-16.6.). Školení
úspěšně absolvovalo celkem 38 zájemců (Praha 20, Brno 18).
- Školení TVB proběhlo v rámci školení TB-II v Praze a Brně, samostatně se také konalo
v Olomouci (24.5.). Školení úspěšně absolvovalo celkem 12 zájemců (Praha 3, Brno 6,
Olomouc 3).
- MK se na své příští schůzi bude zabývat zpětnou vazbou z uskutečněných školení TB-II
a TVB a na jejím základě rozhodne o případných úpravách programu (obsah a rozsah).
1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- Závěrečný výukový blok č. 3 specializace proběhl ve dnech 9. – 10. června 2019
v Olomouci. Školení se účastnilo 30 zájemců, všem, kteří úspěšně absolvovali všechny
3 části školení (společný základ, specializace, trenérská stáž), bude vystavena
trenérská licence.
- MK bude konzultovat letošní program specializace školení TB-III s KVB-CH a KVB-D s
možností zapracování případných úprav.
- MK stanovila termíny pro školení TB-III v sezóně 2019/20:
 Společný základ: 14.-16.9. a 20.-22.9.2019 nebo únor 2020 (bude upřesněno)
 Specializace: 27.-28.10.2019, 22.-23.3.2020, 19.-21.6.2020
 Trenérská stáž: v průběhu sezóny, po úvodním výukovém bloku specializace

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu)
- O školení ProfiT projevilo zájem 23 trenérů, dle dohody s hokejovým svazem bude do
studia zařazeno 15 trenérů basketbalu.
- Ve dnech 27. května 2019 (řádný termín) a 12. června 2019 (náhradní termín)
proběhly na UK FTVS v Praze přijímací pohovory. Konečný výběr trenérů, který
zohlední jak výsledky přijímacích pohovorů, tak i dosavadní trenérskou praxi, bude
sestaven ve spolupráci s KVB-CH, KVB-D a KBDM a bude oznámen ve 2. polovině
června 2019.
2. Impulsy trenérům mládeže
- Kurz ITM proběhl ve dnech 7. – 9. června 2018 v Olomouci za účasti 54 trenérů.
- Program byl složen z 9 odborných přednášek se zaměřením na trenéry a tréninkový
proces nejmladších kategorií (přípravky, minižactvo, žactvo).
- Účastníci kurzu ITM byli požádáni o vyplnění krátkého on-line dotazníku, jehož cílem
je získat zpětnou vazbu z průběhu celé akce.
- Kurz ITM v příštím roce je plánován na termín 12. – 14. června 2020.
3. Seminář ICC 2019 v Praze
- Mezinárodní trenérský seminář se bude konat ve dnech 10. – 11. srpna 2019 v Praze
jako součást přípravného turnaje RD mužů na MS 2019 v Číně.
- Již potvrzení lektoři jsou Francesco Cuzzolin ITA (první Evropan v historii, který
pracoval jako kondiční trenér v NBA) a Andrea Trinchieri ITA (trenér týmu KK Partizan
NIS Bělehrad, bývalý trenér národního týmu Řecka), o dalších lektorech se jedná.
- Mezi trenéry byl prozatím rozšířen leták „Save the Date“, který informuje o datu,
místu a již potvrzených lektorech. Následně, po finalizaci lektorského sboru a témat
jednotlivých přednášek, bude zveřejněna pozvánka (s on-line registračním
formulářem) a detailní program.
4. Různé
- Členové MK diskutovali o budoucích podmínkách pořádání seminářů pro obnovování
platnosti trenérských licencí a shodli se, že pořadatel, který má zájem, aby jeho
seminář umožňoval účastníkům získat kredity, oznámí MK s dostatečným předstihem
(cca 1 měsíc) rozsah, obsah a lektorské obsazení. Následně MK na nejbližší schůzi
rozhodne o udělení / neudělení kreditů a zároveň, pokud to uzná za vhodné a účelné,
doporučí seminář konkrétní skupině trenérů.
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Valná hromada ČBF 2019 schválila nové znění Trenérského řádu. V platnost tak
vstupuje nový systém vzdělávání trenérů, který v rámci 5 různých druhů trenérských
licencí zohledňuje současné potřeby vedení tréninkového procesu napříč věkovými
kategoriemi a výkonnostními úrovněmi. T. Kaprálek ve spolupráci s firmou LERIS
pracuje na přechodu informačního systému ČBF na nové druhy trenérských licencí
(více licencí u trenéra, evidence kreditů pro obnovování, platby za obnovování,
zadávání trenérů na soupisky apod.).
T. Kaprálek informoval MK o návštěvě Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity, kde
v rámci Katedry studií lidského pohybu bude od školního roku 2020/21 otevřen
studijní program „Trenérství a sportovní výkonnost“. Škola má zájem spolupracovat
s ČBF při výchově a vzdělávání trenérů s tím, že by zajišťovala obecnou část školení a
ČBF by měla plně pod kontrolou specializaci. MK se shodla, že v hrubých rysech lze o
takovéto formě spolupráce uvažovat, samozřejmě, pro konečné rozhodnutí bude
nutno posoudit tematický plán a lektorské zabezpečení uvedeného studijního
programu. Zároveň MK diskutovala o možnosti nastavení obecných pravidel této či
podobné spolupráce s dalšími tělovýchovnými vysokými školami.
V rámci ME žen U20 v Klatovech se v neděli 4. srpna 2019 bude konat trenérský
seminář zaměřený na kategorie U15 a mladší. Jako lektoři vystoupí Zuzana Šafářová
(nutriční expertka), Milena Moulisová (šéftrenérka dětí a mládeže) a Jaroslava
Deutschová (osobní a kondiční trenérka). Následně, ve dnech 8. – 11. srpna 2019,
proběhne v Klatovech tréninkový kemp hráčů a hráček kategorie U14, který povede
DJ Sackmann (USA).

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v září 2019 na sekretariátu ČBF (přesný termín a čas budou
upřesněny dodatečně).

