
Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2015/2016 

Hlavním cílem projektu je dosažení stavu, aby se každý oddíl staral o mládež. Projekt financuje ŠSČR  

z prostředků získaných od loterijních a sázkových společností prostřednictvím Českého olympijského 

výboru. 

Na základě zkušeností z prvních tří let trvání projektu se stanovily pro rok 2015/2016 celkem tři 

úrovně dotace. Oddíly budou zařazovány do příslušné úrovně podle počtu aktivních mladých 

šachistů. 

Aktivním mladým šachistou se rozumí žáci (žák/žákyně) narození v roce 1998 a mladší, kteří v období 

od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 odehrají minimálně čtyři započitatelné turnaje a mají platnou registraci 

v ŠSČR pro rok 2015 nejpozději k 30. 9. 2016. 

Příslušnost k oddílu: V případě přestupu ve sledovaném období si hráče započítává původní oddíl, 

jestliže v jeho barvách splnil podmínku účasti na čtyřech započitatelných turnajích, a to i v případě, že 

tuto podmínku stihl hráč splnit po přestupu i v barvách svého nového oddílu. 

Započitatelným turnajem jsou vyjmenované turnaje určené KM ŠSČR a dále turnaje navržené 

příslušnými KM KŠS a potvrzené manažerem projektu. Turnaje musí být KM KŠS nahlášeny 

manažerovi projektu do 30. 4. 2016. Turnaje lze nahlašovat i později, ale vždy před konáním turnaje. 

Všechny turnaje musí být nahrány na chess-results.com. Nesmí se jednat pouze o kroužkové turnaje. 

Přehled započitatelných turnajů stanovených KM ŠSČR: Olympiáda dětí a mládeže 2016, Mistrovství 

ČR mládeže. Krajské přebory mládeže, Mistrovství Čech mládeže, Mistrovství Moravy a Slezska 

mládeže. Krajský přebor dorosteneckých družstev, 1. liga mládeže a Extraliga mládeže. Krajský přebor 

družstev starších žáků a Mistrovství ČR družstev starších žáků. Krajský přebor družstev mladších žáků 

a Mistrovství ČR družstev mladších žáků. Jednotlivé turnaje Krajského přeboru v rapid šachu a 

Mistrovství ČR v rapid šachu. Okresní a krajská kola přeboru školních družstev, MČR školních 

družstev. Mistrovské soutěže družstev dospělých dle bodu 3.1.1. a 3.1.4. Soutěžního řádu. Všechny 

turnaje započítané na národní či FIDE listiny Elo v rapid šachu nebo praktickém šachu. Každá krajská 

KM si stanoví, které turnaje budou součástí KP v rapid šachu. Další soutěže v rapid šachu stanovené 

krajskou KM. V soutěžích družstev je podmínkou odehrání minimálně dvou utkání. 

Finanční dotace: 1. úroveň splní oddíly s minimálně 8 aktivními mladými šachisty. 2. úroveň splní 

oddíly s minimálně 20 aktivními mladými šachisty. 3. úroveň splní oddíly s minimálně 40 aktivními 

mladými šachisty. 

Klíč k výpočtu dotace:  Z rozpočtu projektu se odečte náklad na administrativní zajištění a poštovné. 

Zbývající částka se vydělí počtem oddílů splňujících kritéria, přičemž oddíly splňující 2. a 3. úroveň se 

počítají 2x, resp. 3x. 

Materiální dotace: Oddíly, které o to požádají, obdrží též metodické materiály dle svého výběru  

z nabídky ŠSČR, která obsahuje především literaturu k projektu Šachy do škol (Metodiku pro trenéra  

a Sbírku úloh (autor Petr Herejk), pracovní sešity (č. 1 – Pat a Mat, č. 2 – 7 od Martina Beila) či 

samostatnou publikaci Trénujeme s Figurkou. Za každého aktivního mladého šachistu si oddíl 

napočítá 50,-Kč a pak si může objednat knihy v příslušné hodnotě podle oficiálního ceníku.  

Příklad: oddíl má 10 aktivních žáků, může se objednat knihy v celkové hodnotě 500,-Kč. 



Statistika projektu: 

Rok 2012/2013: celková částka 750.000,-Kč, celkem zapojeno 92 kroužků a 1.472 žáků. Zapojeno: 63 
kroužků 1. úrovně (dotace 6.144,-Kč), 29 kroužků 2. úrovně (dotace 12.288,Kč). 

Rok 2013/2014: celková částka 750.000,-Kč, celkem zapojeno 115 kroužků a 1.908 žáků. Zapojeno: 78 
kroužků 1. úrovně (dotace 4.960,-Kč), 37 kroužků 2. úrovně (dotace 9.949,-Kč). 

Rok 2014/2015: celková částka 1.000.000,-Kč, celkem zapojeno 128 kroužků a 2.199 žáků. Zapojeno: 

85 kroužků 1. úrovně (dotace 5.562,-Kč), 36 kroužků 2. úrovně (dotace 11.123,-Kč) a 7 kroužků  

3. úrovně (dotace 16.686,-Kč). 

Rok 2015/2016: celková částka 1.000.000,-Kč 

 

Logistika a termíny projektu: 

Do 15. 10. 2016 zašlou šachové oddíly vyplněný přehled aktivních mládežníků splňující stanovené 
podmínky a turnaje, kterých se jednotliví hráči zúčastnili předsedovi KM KŠS a odpovědnému členovi 
KM ŠSČR panu Antonínu Ambrožovi na e-mail podporakrouzku@chess.cz.  

Do 31. 10. 2016 zašlou předsedové krajských KM přehledy oddílů a zkontrolované formuláře od 
oddílů a přehled objednané literatury pověřenému členovi KM ŠSČR, panu Antonínovi Ambrožovi na 
e-mail: podporakrouzku@chess.cz. Přehledy zaslané po termínu nebudou již započteny do nároku na 
dotace. 
 

Do 7. 11. 2016 KM ŠSČR vypočte a na webových stránkách zveřejní přehled klubů, jejichž kroužky 
splnily podmínky pro udělení dotace a její výši.  

Dotace je určena na úhradu odměn trenérům šachových kroužků klubů. Vyplacena bude na základě 
faktury vystavené Šachovému svazu ČR nejpozději do 30. listopadu 2016. 

Detailní informace o postupech při uplatňování dotace a o součinnosti krajů bude obsahovat Manuál 
projektu podpory kroužků. 

Ing. Jiří Havlíček, předseda KM ŠSČR    

Schváleno VV ŠSČR dne 9. 2. 2016 

mailto:podporakrouzku@chess.cz
mailto:podporakrouzku@chess.cz

