SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 06/2020
Datum: Středa 30. září 2020
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Bednář, Geršl, Hůlka, Janík, Landa, Moulisová, Rón, Welsch
Hosté: Holešovský, Kos, Marian

1. Aktuální průběh školení v sezóně 2020/21
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- Školení TB-I proběhlo v Jičíně 30. srpna 2020 (28 účastníků), Písku 6. září 2020 (32
účastníků), Praze 6. září 2020 (67 účastníků) a Ostravě 19. září 2020 (24 účastníků).
- Odborní garanti jednotlivých školení zhodnotili jejich průběh a předložili k diskusi
návrhy na úpravu organizace a obsahu.
- MK konstatovala, že:
• Školení TB-I se účastní většinou zájemci s velmi omezenými znalostmi o
vedení tréninkového procesu dětí a tomu je třeba přizpůsobit obsah i formu.
• Školení TB-I není komplexním vzdělávacím programem, dává účastníkům jen
základní náměty a doporučení pro práci s dětmi v basketbalových přípravkách.
• Školení TB-I by mělo sloužit především k vtažení účastníků do vzdělávacího
systému basketbalových trenérů a tím i jako motivace k následnému
absolvování školení TB-II.
- V následné diskusi se MK shodla na těchto bodech:
• Odborní garanti školení TB-I jsou jmenováni MK a musí se každoročně (před
vyhlášením školení) zúčastnit společné schůzky se zástupci MK a KBDM, jejíž
hlavním účelem bude především sjednocení klíčových sdělení v rámci
jednotlivých tematických bloků programu.
• Školení TB-I bude vždy vyhlašováno odborným garantem jmenovaným MK,
který následně při vlastní realizaci spolupracuje s příslušným oblastním
pracovištěm ČBF a vybraným basketbalovým klubem.
• Pro přihlašování na školení TB-I bude zřízen centrální online formulář, zároveň
bude vytvořena jednotná grafika a šablona pro pozvánku a program.
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Ve spolupráci s marketingovým oddělením ČBF bude pro každé školení TB-I
zajištěn roll-up banner ČBF, trička ČBF pro lektory, drobné dárky ČBF pro děti
účastnící se jako demonstrátoři, trenérský blok ČBF a tužka ČBF pro účastníky.
Spolu s publikací Baby Basket obdrží účastníci přehled dalších možností svého
individuálního vzdělávání (tištěná literatura, elektronické materiály, trenérské
weby, mobilní aplikace apod.).
V rámci úvodních informací bude na každém školení TB-I představen celý
systém vzdělávání trenérů basketbalu.
Výstupní požadavek, zpracovaná tréninková jednotka, bude doplněn o
zpětnou vazbu odborného garanta a nabídku případné návštěvy v mateřském
klubu účastníka.
Účastníci školení TB-I budou upozorněni, že pořizování fotografií a videí je
povoleno pouze pro jejich soukromou potřebu a následné další sdílení je
zakázáno.
Náměty pro úpravy programu školení TB-I a jeho organizačních pokynů, které
zazněly na schůzi MK, budou dále diskutovány a případně zapracovány
v následném období.

1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu)
- Školení TB-II bude vždy vyhlašováno odborným garantem jmenovaným MK, který
následně při vlastní realizaci spolupracuje s příslušným oblastním pracovištěm ČBF a
vybraným basketbalovým klubem.
- MK se shodla, že následná realizace školení TB-II bude upravena v podobném duchu
jako školení TB-I.
- Termínově budou školení TB-II vyhlášena na období květen a červen 2021.
- Náměty pro úpravy programu školení TB-II a jeho organizačních pokynů budou
diskutovány v následném období.
1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- Na školení TB-III je v sezóně 2020/21 přihlášeno 49 trenérů.
- Školení TB-III bylo zahájenou společným základem ve SC Nymburk (5. – 7. září 2020 a
11. – 13. září 2020), druhou variantou pro společný základ je únor 2021.
- Úvodní výukový blok specializace basketbal proběhne ve dnech 16. - 17. listopadu
2020 v Olomouci.
- MK připraví pro závěrečný výstup ze školení TB-III online test ze základních znalostí
odpřednášené problematiky specializace basketbal.

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu)
- 2. ročník školení ProfiT byl ve školním roce 2020/21 zahájen úvodním výukovým
blokem ve dnech 21. – 23. září 2020 (konference Mosty, společná specializace
basketbalu a hokeje s T. Loiblem a obecná část).
- Další výukový blok proběhne ve dnech 5. – 6. října 2020 (obecná část).
- Připravují se také podzimní výukové bloky specializace basketbal (s Ronenem
Ginzburgem, v rámci FIBA windows, v rámci soustředění RD mužů U16, v rámci další
konference Mosty).
2. Různé
- Schůze MK se účastnil R. Landa, který je novým předsedou KVB-D.
- Ve dnech 19. – 20. září 2020 proběhl v Jičíně závěrečný blok kurzu „Coach 4 Future“,
jehož hlavním cílem je pozitivně ovlivňovat vedení tréninkového procesu v
kategoriích Baby Basketu a minibasketbalu.
- T. Kaprálek informoval MK o jednání s firmou Synergine, která ČBF nabízí online
prostředí, které umožňuje realizaci výuky a zkoušení.
- T. Kaprálek seznámil MK s problematikou oblastních seminářů, jejichž organizace,
obsah a forma by měly být více pod kontrolou MK. Diskuse na toto téma bude
pokračovat na následující schůzi.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 4. listopadu 2020 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

