SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 02/2015
Datum: Pátek 20. února 2015
Místo: Brno (Sídlo JBC Brno, Vídeňská 9, 639 00 Brno)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Tomajko
Omluveni: Ježdík, Moulisová, Slowiak, Velenský

1. Příprava publikace pro trenéry dětí a mládeže
-

-

MK se seznámila s dalšími texty pro připravovanou publikaci.
MK jmenovala M. Velenského vedoucím autorského kolektivu připravované
publikace, především z důvodu zahájení postupného sestavování jednotlivých textů
do jednotné a ucelené formy.
T. Kaprálek projednal se Z. Marvanovou (UK FTVS Praha) její zapojení do autorského
kolektivu jako ilustrátorky obrázků a diagramů.

2. Příprava vzdělávacího programu pro trenéry U15 a mladší
K. Hůlka předložil MK finální verzi vzdělávacího programu pro trenéry kategorií U15 a mladší.
MK s tímto návrhem souhlasí a pověřila K. Hůlku a T. Kaprálka detailní přípravou celé akce.
3. Návrh úprav Trenérského řádu
T. Kaprálek seznámil MK se základními myšlenkami úprav Trenérského řádu, které by se měli
týkat školení trenérů licence „C“ a obnovování platnosti trenérských licencí.
Školení trenérů licence „C“
Rozdělit současné školení trenérů licence „C“ na:
a) „C YOUTH“ – školení trenérů licence „C“ se zaměřením na vedení tréninkového
procesu dětí a mládeže v kategoriích U15 a mladší (školení zhruba se současným
obsahem a rozsahem, ale s důsledným zaměřením na problematiku uvedených
věkových kategorií).
b) „C BASIC“ – školení trenérů licence „C“ pro trenéry působící v oblastních soutěžích
dospělých a kategorií U19 a U17 (samostudium dle doporučené literatury + závěrečný
test).
Pokud bude chtít trenér s licencí „C BASIC“ působit i v jiných kategoriích a soutěžích, než tato
licence povoluje, bude muset absolvovat školení trenérů „C YOUTH“. Zároveň bude licence
„C YOUTH“ nutnou podmínkou pro přihlášku na školení trenérů licence „B“.

Obnovování platnosti trenérských licencí
Vytvoření dvou kategorií trenérských seminářů:
a) „LICENČNÍ SEMINÁŘ“ (hodnota = 2 kredity) – celostátní seminář pořádaný MK,
případně jiným subjektem v úzké spolupráci s MK.
b) „REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ“ (hodnota = 1 kredit) – oblastní seminář pořádaný příslušnou
TMK, případně jiným subjektem v úzké spolupráci s oblastní TMK.
Pro pořadatele regionálních seminářů zpracuje MK podrobné prováděcí pokyny (např.
minimální požadavky na délku semináře, lektorské a organizační zabezpečení, apod.).
Při obnovování trenérské licence rozdělovat trenéry do následujících skupin:
- Trenéři C – pro obnovení licence nutný 1 kredit.
- Trenéři B, A – pro obnovení licence nutné 4 kredity, účast na minimálně 1 licenčním
semináři (tedy 2x licenční seminář nebo 1x licenční seminář a 2x regionální seminář).
Trenérům licence C, B, A, kteří doloží, že v posledních 3 sezónách působili pouze v oblastních
soutěžích dospělých a kategorií U19 a U17, bude licence obnovena bez nutnosti získat výše
uvedený počet kreditů.
4. Aktuální informace o další činnosti MK
4.1. Vzdělávací institut trenérů
Na základě rozhodnutí KVB-CH a KVB-D bylo do VIT 2015 zařazeno 17 trenérů. Úvodní
výukový blok proběhne ve dnech 8. – 9. března 2015 ve SC Nymburk a jeho součástí bude
nedělní seminář, který bude otevřen pro všechny zájemce.
4.2. Regionální semináře
V současné době se připravuje čtvrtá série regionálních seminářů.
4.3. Trenérská knihovna 24vterin.cz
- V průběhu února 2015 bylo zveřejněno úvodní číslo podsekce trenérského bulletinu
„Čti a reaguj“, které pod názvem JAK NA TO přináší začínajícím trenérů či učitelům TV
na ZŠ jednoduché návody a impulsy pro vedení tréninkového procesu dětí a mládeže.
- Hostem T. Budky ve videorozhovoru sekce „1 na 1“ je trenér francouzského RD mužů
V. Collet (ME 2011 – 2. místo, ME 2013 – 1. místo, MS 2014 – 3. místo).

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v pátek 27. března 2015 na sekretariátu ČBF od 9:45 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

