
Brněnská šachová škola

pořádá z pověření Jihomoravského šachového svazu

seminář trenérů aneb přátelské setkání 
šachových trenérů Jihomoravského kraje

Srdečně zveme všechny trenéry (nejen) Jihomoravského kraje na seminář trenérů, jehož účelem je především praktická 
výměna zkušeností z trénování mládeže. Setkání začne přednáškou Radky Slepánkové na téma „Didaktika a organizace 
šachového výcviku“, načež bude následovat praktická výměna zkušeností z vlastního trénování. Dovezte materiály, které 
při  tréninku používáte  a které  se Vám osvědčily  a  připravte  si  krátký pěti-  až desetiminutový výstup,  ve  kterém své 
tréninkové metody představíte. Pokud se z některého oddílu zúčastní více trenérů, je možné si připravit vystoupení za celý 
oddíl, ale též může každý trenér vystoupit samostatně (zcela záleží na Vašem rozhodnutí).  K dispozici bude nástěnná 
magnetická tabule a počítač s dataprojektorem (lze promítnout jakékoli materiály s příponou *doc, *docx, *jpg, *pdf, *pps, 
*ppt, *rtf). Akce je současně součástí školení trenérů 3. třídy – ti trenéři, registrovaní v Jihomoravském šachovém svazu, 
kteří se do setkání úspěšně zapojí (= zpracují prezentaci o svých trénincích, na setkání s ní vystoupí a prezentaci předají 
k volnému šíření), nebudou muset zpracovávat písemné práce, které jsou podmínkou pro připuštění ke zkouškám.

Časový rozpis:

Pondělí 30. 4. 2018 salonek hotelu Dukla VYŠKOV 

18.00 – 19.30 Didaktika a organizace šachového výcviku

19.45 – 22.00 Praktická výměna zkušeností ze šachového tréninku hráčů

22.00 – 24.00 Přátelské posezení při víně a při kytaře

Ubytování z pondělí na úterý zajistíme v hotelu Dukla ve dvoulůžkových pokojích, cena 350 Kč za jednu osobu a noc 
včetně snídaně.

Vedoucí semináře: Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad, tel. 547 229 510, e-mail: mhurta@volny.cz

Poplatek za seminář činí 0,- Kč, protože Jihomoravský šachový svaz tuto akci dotuje. Dále nabízíme příspěvek 200,- 
Kč na ubytování v hotelu Dukla z pondělí na úterý (místo 350 Kč se bude platit jen 150 Kč) kvalifikovaným trenérům druhé, 
třetí nebo čtvrté třídy následujících oddílů:

Adamov TJ Spartak (1 trenér)

Boskovice Slavia (1 trenér)

Brankovice Šachy (1 trenér)

Brno Duras BVK Královo Pole (2 trenéři)

Brno Rozrazil (1 trenér)

Brno ŠK Lokomotiva (3 trenéři)

Hustopeče ŠK (1 trenér)

Jevíčko ŠK (1 trenér)

Kunštát ŠK (1 trenér) 

Kuřim ŠK (3 trenéři)

Ratíškovice Baník (1 trenér)

Rousínovec ŠK Svornost (1 trenér)

Vacenovice Kvasaco (1 trenér)

Zastávka Šachy (1 trenér)

Všichni trenéři registrovaní v JmŠS, kteří se setkání zúčastní, získávají současně slevu 200,- Kč na poplatcích za školení 
trenérů 3. třídy nebo za doškolení trenérů 3. třídu organizovaných v květnu 2018.

Přihlášky na seminář podávejte na adresu vedoucího semináře do 25. dubna 2018.
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