METODICKÁ KOMISE ČBF
Zápis 04/2020
Přehled aktuálních informací k 31. květnu 2020

1. Aktuální stav školení v sezóně 2019/20
Pravidelně aktualizované informace ke všem druhům školení trenérů basketbalu je možno
nalézt na https://komise.cbf.cz/metodicka-komise2/skoleni-treneru.html.
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- Na září 2020 jsou prozatím vypsaná školení v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě.
1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu)
- Školení TB-II proběhne v Jenči 29.-31.5.2020 a 5.-7.6.2020 (odborný garant: Stanislav
Marian, organizační garant: Lukáš Šnobl) a Olomouci 5.-7.6.2020 a 26.-28.6.2020
(odborný a organizační garant Karel Hůlka).
- Školení TVB proběhne v Jenči 29.5.2020 a Olomouci 5.6.2020.
1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- Zrušený březnový výukový blok č. 2 se bude konat ve dnech 6. – 7. června 2020
v Pardubicích, závěrečný výukový blok č. 3 proběhne ve dnech 20. – 21. června 2020
v Olomouci.
- Trenérskou stáž ve SCM řeší účastníci školení, kteří ji doposud neabsolvovali, dle
aktuálních podmínek jednotlivých klubů.
1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu)
- Obecná část 1. ročníku na UK FTVS Praha byla zakončena online přednáškami
teoretických předmětů, které proběhly 13. května a 25. května 2020. Neodučené
praktické předměty budou přesunuty do 2. ročníku.
- Termín výukového bloku specializace bude řešen na přelomu května a června 2020
v návaznosti na možnosti příjezdu zahraničních trenérů na ČBF Summer Academy.
2. Impulsy trenérům mládeže
- Kurz ITM bude uspořádán v řádném termínu 12. – 14. června 2020 v Olomouci.
- V místě konání je potvrzeno ubytování, stravování a pronájem haly, ověřena je i účast
lektorů a přihlášených trenérů.
- Aktuálně probíhá platba účastnického poplatku a finalizuje se program.

3. Různé

- MK doporučuje oblastním pracovištím ČBF, aby vzhledem k neočekávané mimořádné

-

situaci v sezóně 2019/20 umožnila loňským absolventům školení TB-I, kteří v letošní
sezóně mohli (dle Trenérského řádu – článek 9) podmínečně vést družstvo U11 – U13
v soutěžích, vedení stejných družstev i v sezóně 2020/21 (bez nutnosti nyní
absolvovat školení TB-II). Školení TB-II jsou totiž nakonec poměrně narychlo vypsána
jen na 2 místech (Jeneč a Olomouc) a je jasné, že ne každý je časově schopen se
školení účastnit v aktuálních podmínkách, které ještě nejsou úplně standardní.
Ilustrace do připravované publikace Adama Blažeje „Motivace dětí a mládeže ve
sportu“ jsou převáděny do barevné verze, následně začne příprava publikace k tisku.
Kompletní materiál s pokyny a doporučeními pro zahájení tréninkového procesu
v basketbalových klubech po nouzovém stavu (odborné texty zaměřené na 5 různých
oblastí) byl zveřejněn 30. dubna 2020 na webu ČBF, následně byl rozšířen do
basketbalové veřejnosti (další weby, sociální sítě, hromadný mailing trenérům).

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Termín schůze MK bude stanoven v návaznosti na aktuální situaci a platná omezující opatření
proti šíření koronaviru v ČR, která konání řádné schůze umožní.

