
Plán Trenérské komise na roky 2017-20 

Metodický plán pro roky 2017-2020 – Trénuj jako David Navara! 

1. Aktualizace metodických textů pro trenéry IV. až II. tříd (autorů E.Gonsiora a B. Skácela), které jsou 

vydány pod  názvem Učební text pro trenéry IV. třídy (III. a II.), celkem 3 publikace. Autora vybere komise ve složení 

Ambrož, Konopka, Vokáč v soutěži. Zájemce vypracuje vzorovou lekci  z uvedeného textu v předcházející  větě mimo 

lekce č. 1-10, č. 37-40, zaváže se ve stejné kvalitě zpracovat celé dílo a navrhne cenu a termín odevzdání.  

Nástin zadání: Převedení textu "Učební text pro trenéry IV. třídy“ do formátu Chessbase. Příklady budou prověřeny 

šachovým motorem a doplněny o nové. Celá metodika bude reflektovat dnešní možnosti využívání technologií v 

šachovém tréninku mládeže.  

Realizace: 2017-2018, soutěží 

2. Metodické doporučení - Taktika  

Připravit a spravovat (doplňovat) přehled dostupných materiálů pro trénink taktiky. 

 

Realizace: 10. prosinec 2017, TK 

 

3. Metodické doporučení – Šachová literatura 

Vytvořit seznam a doporučit literaturu a tu seřadit od začátečníků (od cca ELO 1300) až po vyspělé hráče 

 

Realizace: 10. prosinec 2017, TK 
 

Vzdělávání trenérů 

4. Aktualizace systému vzdělávání trenérů 

Upravit koncepci školení tak, aby bylo co nejvíce zaměřeno na problematiku trénování, nikoliv vlastní hry – tedy školení 

určené pro šachisty (systém zapojování pedagogů do šachový výuky bude spadat do projektu Šachy do škol) . Zavést do 

předpisu možnost online školení nejnižšího stupně (viz dále). Zvážit zavedení požadavku hráčské síly na vyšší trenérské 

kvalifikace. Zvážit zavedení trenérských specializací (školky, do 10 let, top talenti, skupinové/individuální atd.). Propojit 

se systémem trenérských licencí FIDE. Zvážit přechod na licence A, B atd. po vzoru jiných sportů.  

 

Realizace: 2018 (online), nejpozději 2020 (nová akreditace MŠMT pro II. tř.), TK 

 

5. Akreditace MŠMT pro školení trenérů II. třídy 

Realizace: žádost na MŠMT již poslána, TK 



 
6. Organizace a zajištění školení trenérů II. třídy 

Vypsání školení bude mj. obsahovat všechny termíny, lektory a témata. Plánuje se zvlášť pro západ a východ ČR.  

Realizace: při MMaS 2017 (Martin Beil), MČech 2017, MČR 2018 atd. 

Pozn. VV ŠSČR rozhodl neusilovat o uskutečnění školení I. třídy.   

 

7. Organizace a zajištění online školení trenérů IV. třídy 

Příprava materiálů (text, video ukázky, případně další odkazy) k samostudiu pro zájemce o trénování mládeže v rozsahu 

nejnižší trenérské kvalifikace. 

Online test s možností získání kvalifikace trenéra IV. třídy. 

  

Realizace: 2018, Martin Beil 

 

Další úkoly pro TK 

8. Organizace seminářů pro trenéry a rodiče 

Semináře o délce max. 4 hodiny budou informovat trenéry a rodiče o otázkách souvisejících s trénováním mládeže, o 

práci s dostupnou metodikou, o práci s mládeží v oddílech, o novinkách z TK. Jak pracovat se šachovými motory, 

s literaturou. Jak hráče připravit na důležitý turnaj apod. Setkání jsou též vhodná k výměně trenérských zkušeností. 

Realizace: TK 

16. - 18. 6. MČR družstev ml. žáků, Krnov J. Tůma 
21. - 28.10. MČech od 12 do 16 let  v jednání 
24. - 29.10. MMaS od 10 do 16 let  v jednání 
15.- 17.11. MČech do 8 a 10 let   v jednání 
 

9. Statut TK 

Trenérská komise spadá pod člena VV pověřeného vedením úseku mládeže. Statut upraví kompetence trenérské a 

metodické agendy po linii VV ŠSČR, pověřený člen VV, TK – které úkony činí TK samostatně, které jen navrhuje, práce s 

rozpočtem, spolupráce s dalšími orgány (KM, KPT, manažer ŠdŠ, KŠS atd.).  

Realizace: srpen 2017, TK 

 


