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ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST JIŽNÍ MORAVA 
pořádá školení  

 

Trenér basketbalu II 
 

OBSAH: 
Školení je zaměřeno na tréninkový proces dětí ve věku 11 až 15 let. Školení proběhne ve dvou třídenních 
cyklech, v celkovém rozsahu 45 hodin (teoretická a praktická část včetně workshopu a konečného hodno-
cení). Úspěšný absolvent může následně působit u družstev v minibasketbalových soutěžích U11 až U13, žá-
kovské lize U14 a U15 včetně nadregionální ligy U15 a současně automaticky získá licenci trenéra výkonnost-
ního basketbalu. 
 
Harmonogram školení bude upřesněn. 
 

TERMÍN: I. blok 11.6. – 13.6.2021  II. blok 25.6. – 27.6.2021 

 
MÍSTO: Sportovní hala Morenda (Vídeňská 470/9, Brno-Štýřice) 
 
ODBORNÝ GARANT: 
PaedDr. Zdeněk Janík, janik@fsps.muni.cz, tel.: 603 358 287  
 

LEKTOŘI: 
PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Adam Blažej, Ph.D., Mgr. Veronika Wiednerová, Ph.D., Bc. Martin Vyroubal, 
Mgr. Jan Wiedner, Mgr. Milan Mojžíš, Ivor Matějek, Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D., Mgr. Šimon Wojnar 

 
ORGANIZAČNÍ GARANT:  
Bc. Eva Vyroubalová, eva.vyroubalova@tiscali.cz, tel.: 775 995 220 

  
Přihlásit se můžete prostřednictvím přiložené přihlášky e-mailem na výše uvedenou adresu organizačního 
garanta. 

 
CENA: 3.000,- Kč 
Uvedenou částku uhraďte nejpozději do 4.6.2021 na účet ČBF JM č.ú. 203285632/0600 (jako varia-
bilní symbol platby uveďte datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR) 
 
 

PODMÍNKY ÚČASTI: 
Školení je možno absolvovat již od 16 let, ale trenérská licence bude úspěšnému absolventovi vy-
stavena až po dovršení plnoletosti. Dále absolvované školení TB-I, které však lze absolvovat do 1 
roku po absolvování školení TB-II. V opačném případě licence TB-II propadne.  
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Přihláška na školení 
 

„Trenér basketbalu II“                              
 

A. Údaje o účastníkovi 
 

Příjmení, jméno a titul ……………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………………………………… 

Rodné číslo: …………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………. 

Národnost: ……………………………………………………………………………. 

Kontaktní adresa (je-li odlišná): ……………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………. 

 

B. Další informace (příslušnou odpověď zakroužkujte) 
 

1. Absolvované školení TB-I    ANO   NE  

2. Trenérská praxe    U10 U11 U12 U13 U14 U15 

 

C.  Prohlášení 
 

Tímto prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou úplné a pravdivé. 
 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES souhlasím se zpracováním 
výše uvedených údajů v informačním systému ČBF. Tyto údaje jsou v něm zpracová-
vány za účelem evidence členské základny, v přímé souvislosti s vystavením trenérské 
licence účastníka školení a dalším působením účastníka v rámci jeho členství v ČBF. 

 

D. Podpis uchazeče      

 
 


