Oponentury sportovní činnosti SG – rámcová osnova
kmenový sport basketbal

1. Hodnocení činnosti SG v uplynulém školním roce
1.1. Personální zajištění kmenového sportu
 Jméno hlavního trenéra SG a jména dalších trenérů SG, stupeň trenérské licence
 Úvazek na SG, doba působnosti na SG
 Absolvované trenérské semináře, další aktivity v oblasti basketbalu mimo rámec SG
 Zhodnocení činnosti trenéra na SG
1.2. Systém řízení tréninkového procesu
 Způsob řízení tréninkového procesu na SG, plánování a vyhodnocování tréninkového
procesu
1.3. Využití přidělených finančních prostředků
 Způsob využití finančních prostředků na zajištění sportovní přípravy studentů SG
1.4. Výcvikové tábory a testovací měření
 Výcvikové tábory pořádané SG (termín, místo, popis náplně VT)
 Testovací měření SG (termín, popis zaměření testů)
1.5. Informace o počtech studentů
 Počet basketbalistů na SG (celkem, z toho chlapců a dívek)
 Počet basketbalistů končících v červnu studium SG (celkem, z toho chlapců a dívek)
 Počet basketbalistů nastupujících od září na SG (celkem, z toho chlapců a dívek)
1.6. Sportovní výsledky studentů
 Basketbalisté SG, kteří se zúčastnili výcvikových táborů reprezentačních družstev ČR
(jméno, věková kategorie reprezentačního družstva)
 Basketbalisté SG, účastníci oficiální akce FIBA (jméno, název akce FIBA)
Poznámka: Oficiální akcí FIBA jsou turnaje OH, Univerziády, MS, ME (skupina A nebo B)
a případné kvalifikace, které těmto turnajům předcházejí.
 Přehled nejúspěšnějších absolventů SG (jméno, ročník narození, přehled největších úspěchů
sportovní kariéry)
Poznámka: Uvádějte pouze absolventy SG, kteří v daném kalendářním roce nepřesáhnou
hranici 26 let věku.
1.7. Hodnocení spolupráce se smluvními basketbalovými kluby
 Trenérské zabezpečení kadetských U17 a juniorských U19 družstev smluvních
basketbalových klubů (název klubu, kategorie, jméno trenéra, stupeň trenérské licence)
 Výsledky kadetských U17 a juniorských U19 družstev smluvních basketbalových klubů
v soutěžích ČBF (název klubu, kategorie, název soutěže, umístění)
 Stručné zhodnocení spolupráce se smluvním basketbalovým klubem
1.8. Závěr
 Celkové zhodnocení realizace sportovní přípravy kmenového sportu basketbal na SG

2. Tréninkový plán SG pro nadcházející školní rok
2.1. Personální zajištění kmenového sportu
 Jméno hlavního trenéra SG a jména dalších trenérů SG, stupeň trenérské licence, úvazek na
SG
2.2. Periodizace ročního tréninkového plánu
 Název období, od – do
 Popis zaměření sportovní přípravy v daném období, využívaná sportoviště, zajištění
regenerace apod.
2.3. Týdenní rozvrh sportovní přípravy
 Tréninkové skupiny (označení skupiny, počet studentů ve skupině, z toho chlapců a dívek)
 Týdenní rozvrh sportovní přípravy jednotlivých tréninkových skupin (den, od – do, místo,
jméno trenéra)
2.4. Týdenní rozvrh teorie sportovní přípravy
 Ročník SG, počet hodin týdně, povinný / volitelný předmět
2.5. Výcvikové tábory a testovací měření
 Plánované výcvikové tábory pořádané SG (termín, místo, popis náplně VT)
 Plánované testovací měření SG (termín, popis zaměření testů)
2.6. Družstva smluvních basketbalových klubů
 Trenérské zabezpečení kadetských U17 a juniorských U19 družstev smluvních
basketbalových klubů (název klubu, kategorie, jméno trenéra, stupeň trenérské licence)
 Soutěže ČBF, kterých se budou kadetská U17 a juniorská U19 družstva smluvních
basketbalových klubů účastnit (název klubu, kategorie, název soutěže)
2.7. Seznam basketbalistů SG
 Jméno studenta, ročník narození, ročník SG, trenér na SG, basketbalový klub, trenér
v basketbalovém klubu
2.8. Závěr
 Plánované změny v realizaci sportovní přípravy kmenového sportu basketbal na SG a ve
spolupráci se smluvními basketbalovými kluby

V ……………………………… dne ………………………

Zpracoval: ………………………………………………….

Ředitel SG
(razítko + podpis)

Statutární zástupce smluvního
basketbalového klubu
(razítko + podpis)

