SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 08/2019
Datum: Středa 11. prosince 2019
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Bednář, Hůlka, Janík, Moulisová, Rón
Omluveni: Geršl, Welsch

1. Aktuální stav školení v sezóně 2019/20
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- V neděli 10. listopadu 2019 proběhlo v Děčíně školení TB-I. Odborný garant: Tomáš
Holešovský (oblastní metodik), organizační garant: Jakub Důra. Celkem 35 úspěšných
absolventů.
- Celkem se na podzim 2019 uskutečnilo 5 školení TB-I (Sadská, Brno, Ostrava,
Olomouc a Děčín), vyškoleno 155 nových trenérů.
1.2. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- Výukový blok č. 1 specializace školení TB-III proběhl ve dnech 27. – 28. října 2019 v AC
BALUO v Olomouci. Kromě odborných přednášek byli účastníci seznámeni
s podmínkami trenérské stáže ve SCM a s pokyny pro zpracování závěrečné seminární
práce.
- Další program: společný základ (8.-10.2. a 14.-16.2.2020) pro účastníky, kteří
neabsolvovali v září 2019, výukový blok č. 2 specializace (22.-23.3.2020) a výukový
blok č. 3 specializace (19.-21.6.2020).
- MK vybrala témata, která budou využívána ve školení TB-III v rámci nově zařazeného
interaktivního workshopu. Tato témata budou účastníků, resp. jednotlivým skupinám
zadána v průběhu výukového blok č. 2 specializace, samotný workshop pak bude
součástí výukového blok č. 3 specializace.
1.3. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu)
- Školení ProfiT pokračovalo dalšími výukovými bloky: č. 2 ve dnech 4.-6.11.2019
(obecná část, specializace) a č. 3 ve dnech 2.-4.12.2019. (obecná část, seminář
„Gnostické funkce“ s prof. Kolářem).
- Výukový blok č. 4 proběhne ve dnech 4.-7.1.2020 (specializace v rámci Turnaje
Crystal Cup v Nymburce, obecná část).

2. Různé
- V rámci konference FIBA Europe U14 Get-Together v Praze proběhl 1. listopadu 2019
„Mezinárodní seminář trenérů“. Hlavním lektorem byl Nenad Trunić (SRB), semináře
se zúčastnilo 75 trenérů.
- V rámci turnaje Crystal Cup v Nymburce se bude konat v sobotu 4. ledna 2020
„Novoroční seminář trenérů“. Lektorem bude Torsten Loibl (GER), uzávěrka finančně
výhodnějších on-line přihlášek je 29. prosince 2019.
- MK projednala nabídku Adama Blažeje na vydání podpůrného tištěného materiálu
pro trenéry dětí a mládeže, který by vycházel z jeho publikace „Motivace dětí a
mládeže ve sportu“. Hlavní důraz úpravy by měl být kladen na omezení teoretických
východisek na nutné minimum, zjednodušení textu a vypíchnutí důležitých
praktických rad a zkušeností pro vedení tréninkového procesu. T. Kaprálek projedná
s A. Blažejem další postup.
- MK rozhodla zařadit do programu školení TB-II přednášku Michaely Veselé z FAČR
„Jak pomoci dětem, které něco trápí“ zabývající se řešením aktuálních problémů mezi
dětmi a mládež jako např. šikana, kyberšikana, deprese, sebepoškozování, gambling,
domácí násilí apod.
- MK diskutovala o problému, kdy je uvedení neomezené platnosti licence TB-I na
soupiskách minižákovských soutěží zneužíváno trenéry s propadlou licencí TB-II.
Úpravu projedná T. Kaprálek s LERIS (formální uvedení 1leté platnosti licence TB-I na
soupisku s tím, že i nadále bude její platnost neomezená).
- MK diskutovala o udělování kreditů lektorům na seminářích trenérů ČBF a rozhodla
udělovat trojnásobek počtu kreditů, který je dané přednášce přidělen MK (3x počet
kreditů, který získá trenér účastnící se přednášky pasivně).

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 22. ledna 2020 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

