
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 02/2018 
 

Datum: Pondělí 19. února 2018 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) 
 

Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Šotnar 

Omluveni: Moulisová, Velenský 

Hosté: Josef Mayer, Roman Bednář (ČABT)   

 
 

1. Školení trenérů licence „C“ v sezóně 2017/18 
 

- Školení trenérů licence „C“ proběhne v sezóně 2017/18 dle doposud platných pokynů 

MK a s organizačním zajištěním příslušných oblastních pracovišť ČBF a jejich TMK.  

- T. Kaprálek osloví jednotlivé předsedy oblastních TMK a požádá je, aby školení 

trenérů licence „C“ byla obsahově zaměřena na kategorie U15 a mladší, tedy na 

problematiku tréninkového procesu žactva, minižactva a přípravek. Důležitou 

součástí programu by měly být také informace o Baby Basketu a o obsahu a formách 

sportovní přípravy dětí ve věku 6 – 10 let (všestranný rozvoj, vybudování širokého 

spektra různých pohybových dovedností, základy atletiky, gymnastiky a dalších 

sportů, využívání her a soutěží apod.). Zároveň by pro získání konkrétní představy o 

vedení tréninkového procesu jednotlivých věkových kategorií měly být do programu 

školení zařazeny 3 ukázkové tréninkové jednotky (kategorií žactva, minižactva a 

přípravek). 

- MK považuje za důležité, aby všechna školení trenérů licence „C“ proběhla v letošním 

roce nejpozději do 30. června 2018. Následně od září 2018 by byl totiž 2 pilotními 

školeními trenérů Baby Basketu již zahájen postupný přechod na nový systém 

trenérských licencí ČBF. Z tohoto důvodu požádá MK výbor ČBF, aby toto opatření 

projednal a v případě, že ho schválí, aby o tom prostřednictvím svého zápisu 

informoval oblastní pracoviště ČBF. V případě schválení bude T. Kaprálek následně o 

tomto rozhodnutí informovat i předsedy oblastních TMK. 

  

2. Školení trenérů licence „B“ v sezóně 2017/18 
 

- Obecná část školení trenérů licence „B“ pořádaná TMS ČOV ve SC Nymburk byla 

ukončena, účastnilo se jí 14 trenérů v září 2017 a 20 trenérů v lednu a únoru 2018. 

- Specializace se bude účastnit 38 trenérů a její 1. výukový blok se bude konat 

v Olomouci (10. – 13. května 2018). Pro 2. výukový blok jsou MK navrženy Litoměřice 

(31. května – 3. června 2018), možnost uspořádání bude potvrzena na příští schůzi. 

- Členové MK dodají K. Hůlkovi případné připomínky k obsahu a lektorskému 

zabezpečení specializace. 

  



3. Kurz „Impulsy trenérům mládeže“ 
 

- Kurz ITM proběhne v Olomouci ve dnech 8. – 10. června 2018.  

- T. Kaprálek a K. Hůlka pracují na organizačním a odborném zajištění celé akce 

(ubytování, stravování, obsahové zaměření, lektorské zabezpečení).  

- Přihlašování bude spuštěno 1. března 2018, kapacita bude omezena počtem 50 

účastníků – výběr bude proveden dle data odeslání přihlášky.  

- Podmínkou účasti bude platná trenérské licence a aktivní trenérské působení u 

družstva kategorií U15 a mladší (žactvo, minižactvo, přípravky) v sezóně 2017/18. 

 

4. Školení trenérů Baby Basketu 
 

- MK předběžně navrhuje uspořádat 2 úvodní pilotní školení trenérů Baby Basketu 

v sobotu 8. září a v neděli 9. září 2018. Místa budou upřesněna dodatečně, regionálně 

by mělo být jedno v Čechách a druhé na Moravě.  

- T. Kaprálek rozešle členům MK návrh programu a obsahového zaměření pilotních 

školení trenérů Baby basketu k připomínkování a sestavení lektorského sboru. 

 

5. Publikace Baby Basket 
 

- Publikace Baby Basket byla odevzdána do tisku, následný způsob distribuce bude MK 

konzultovat s KBDM, KVB-CH, KVB-D a ČABT. Předpokládá se samozřejmě i její využití 

jako odborné publikace v rámci nově připravovaného školení trenérů Baby Basketu. 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 26. března 2018 na sekretariátu ČBF od 9:45 hodin 

(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234). 


