
Krajský šachový svaz Vysočina 
pořádá 

KURZ ŠACHU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY a 

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ IV. TŘÍDY 
 
Datum konání:  Sobota 30. září 2017. 

Místo konání:   Sportovní centrum Pěšinky, Pěšinky 971, 582 91 Světlá n. Sáz. 

Vedoucí kurzu a školení: Mgr. Eva Kořínková, E-mail: EvaKorinkova@seznam.cz 

Organizační zajištění: Ing. Zdeněk Fiala, E-mail: chess.svetla@seznam.cz 

Lektor:    Ing. Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

Poplatek za kurz i školení: 300 Kč.  

Náklady na kurz i školení: Jízdné a stravné si každý hradí sám. Na školení bude zajištěno  
drobné občerstvení. 

Stravování: Pro účastníky, kteří si do 27. 9. objednají oběd, zajistíme stravování přímo 

v místě konání. Sobota: Polévka + Kuřecí řízek s bramborem. Cena: 80 Kč. Platba v hotovosti. 
 

A. Kurz šachu pro pedagogické pracovníky 

Požadavky na uchazeče: zájemci z řad pedagogických pracovníků 

Název dosažené kvalifikace: absolvent kurzu šachu pro pedagogické pracovníky 

Akreditace: Školení má akreditaci MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování. 

Program:   8.00 - 8.25 prezence účastníků, dopolední část od 8.30, přestávka na oběd  
  13.10 - 14.00, odpolední část od 14:00, cca 17:05 ukončení přednášek 

Časový plán: 10 hodin (1 hodina = 45 minut), kurz bude rozložen do 1 dne 

Obsahová náplň vzdělávacího programu: 
O projektu Šachy do škol, představení připravovaných metodických materiálů (1 h) 
Zkušenosti s výukou malých dětí (2 h) 
Jak se hrají šachové soutěže (1 h) 
Didaktika šachu (2 h) 
Základy šachových pravidel, základní matové vedení (1 h) 
Základy koncovek (1 h) 
Základní taktické obraty (1 h) 
Zásady zahájení (1 h) 
Seznámení s programem Learningchess 
Beseda s lektory 

Přihlášky: Přihlášky na kurz zasílejte do 27. září 2017 na adresu: chess.svetla@seznam.cz 
V přihlášce uveďte: jméno, datum narození, školu, kde působíte nebo šachový oddíl, kde jste 
registrován/a, e-mail, telefon a objednávku obědu. 

 

B. Školení trenérů IV. třídy 

Požadavky na uchazeče: 
- věk minimálně 14 let (výkon funkce trenéra IV. třídy může vykonávat až od 15 let a 

jen pod vedením osoby starší 18 let); 
- registrace v ŠSČR (v době školení má uchazeč platnou registraci v ŠSČR); 



- uhrazení stanoveného poplatku za školení. 

Časový plán: 10 hodin (1 hodina = 45 min.), první den 8 hodin, 2 hodiny jsou na přezkoušení. 

Program:   9.45 - 10.00 prezence účastníků, dopolední část od 10.05, přestávka na oběd  
  13.10 - 14.00, odpolední část od 14:00, cca 17:05 ukončení přednášek. 

Obsahová náplň školení: 
Úvod do pedagogiky a psychologie (1 h) 
Základy z Pravidel FIDE, struktura šachových soutěží (1 h) 
Úvod do didaktiky šachového výcviku, základy vedení kroužku (2 h) 
Obecná šachová část (4 h) 

- základy koncovek (základní matovací postupy, pěšcové koncovky – pravidlo čtverce, 
opozice, kritická a klíčová pole, průlom, věžové koncovky – základní principy, most, 
obrana 6. řady, koncovka dáma proti pěšci na předposlední řadě); 

- základní taktické obraty 
- základní principy zahájení 

Zkoušky (2 h) 
Účast na pedagogické části lze prominout osobám, které prokáží (maturitním vysvědčením, 
vysokoškolským diplomem) středoškolské či vysokoškolské pedagogické vzdělání. 
Účast na odpoledním bloku lze prominout osobám, jejichž osobní koeficient na LOK ČR v 
praktickém šachu je v době zahájení školení minimálně 1900. 

Studijní materiály:  Odkazy na materiály k samostudiu jsou následující:  
Petr Herejk: Základní šachový výcvik začátečníků  
http://www.chess.cz/www/mladez/metodika/zakladni-sachovy-vycvik.html  
Miroslav Hurta: Rukověť trenéra šachu    
Ke stažení na http://www.chess.cz/www/informace/komise/tmk/skoleni/vzdelavani-
treneru.html  

Přihlášky: Přihlášky na kurz zasílejte do 27. září 2017 na adresu: chess.svetla@seznam.cz 
V přihlášce uveďte: jméno, rodné číslo, adresu, oddíl, e-mail, telefon a objednávku obědu. 

ZKOUŠKY (pro členy ŠSČR, kteří chtějí získat 4. trenérskou třídu v šachu): 

Řádný termín: Datum konání: 20 až 30 dnů po úvodním školení, bude upřesněno. 
    Místo konání: bude upřesněno. 
    Poplatek za zkoušky: 300 Kč  
Náhradní termín: Datum konání: po domluvě s uchazeči 
    Místo konání: po domluvě s uchazeči 
    Poplatek za zkoušky: 300 Kč  
Samotná zkouška sestává ze dvou částí: 
- písemný standardizovaný test; 
- praktické vystoupení - předvedení vzorové lekce. 
Úspěšné vykonání zkoušky je podmíněno úspěšným vykonáním obou zkoušek. 
Výsledek uchazeče z každé zkoušky bude hodnocen body, převedenými na stupnici 0 až 100 
(písemný test), příp. 0 až 10 (praktické vystoupení). Uchazeč vykoná písemnou zkoušku 
úspěšně, pokud z testu získá alespoň 75 bodů, u praktického vystoupení je nutno získat 
alespoň 7 bodů. 
Výsledek uchazeče ze zkoušek je uchazeči oznámen bezprostředně po ukončení zkoušek 
Bližší informace viz „Systém vzdělávání trenérů šachu v ČR“ 
http://www.chess.cz/www/informace/komise/tmk/skoleni/vzdelavani-treneru.html 
 
Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM a TMK KŠS Vysočina 


