
Brněnská šachová škola

pořádá z pověření Jihomoravského šachového svazu

školení trenérů šachu 3. třídy

Předpokládaný  rozsah  35  hodin  přednášek,  10  hodin  vypracování  písemné  práce  a  samostudium,  2  hodiny 
zkoušky, celkem 47 hodin. Podrobnosti školení stanovují organizační pokyny pro školení trenérů 3. třídy zveřejněné na 
starých internetových stránkách ŠSČR (jsou přílohou těchto propozic) . Ke školení se mohou přihlásit členové registrovaní 
v ŠSČR, věk minimálně 17 let.

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

Časový rozpis:
Pondělí 30. 4. 2018 salonek hotelu Dukla VYŠKOV 

18.00 – 19.30 Didaktika a organizace šachového výcviku (2 hodiny)
19.45 – 22.00 Praktická výměna zkušeností ze šachového tréninku hráčů (3 hodiny)
22.00 – 24.00 Přátelské posezení při víně a při kytaře (nepovinná část školení)

Ubytování z pondělí na úterý zajistíme v hotelu Dukla ve dvoulůžkových pokojích, cena 350 Kč za jednu osobu a noc 
včetně snídaně.
Úterý 1. 5. 2018 salonek hotelu Dukla VYŠKOV

08.00 – 13.00 dopolední blok přednášek (6 hodin)
13.00 – 14.00 oběd 
14.00 – 17.15 odpolední blok přednášek – práce s databázemi (4 hodiny)

Sobota 12. 5. 2018 ZŠ TGM RAJHRAD, Havlíčkova ulice
09.40 – 12.50 dopolední blok přednášek (4 hodiny)
12.50 – 14.15 oběd    
14.15 – 19.15 odpolední blok přednášek (6 hodin)

Neděle 13. 5. 2018 ZŠ TGM RAJHRAD, Havlíčkova ulice
09.40 – 12.50 dopolední blok přednášek (4 hodiny)
12.50 – 14.15 oběd    
14.15 – 19.15 odpolední blok přednášek (6 hodin)

Středa 13. 6. 2018 klubovna Lokomotivy BRNO, dvůr ZŠ Staňkova (vchod z ulice Rybníček)
17.00 – 19.15 zkoušky

Pro připuštění ke zkouškám je nutno absolvovat nejméně 80% přednášek. Z této povinnosti mají úlevu:
a) osoby s vysokoškolským pedagogickým vzděláním (na pedagogickou část – 2 hodiny přednášek)
b) osoby, jejichž osobní koeficient na LOK ČR v praktickém šachu je v době zahájení školení minimálně 2200 

bodů (na obecně šachovou část – 20 hodin přednášek)

Po absolvování přednášek následuje samostudium a zpracování písemné práce, kterou je nutno  do 23. 5. 2018 zaslat 
vedoucímu školení. 

Poplatek za školení činí 800,- Kč. Účastníci si rovněž hradí veškeré své případné pobytové výlohy a cestovní náklady. 

Vybavení  účastníků:  zápisník,  psací  potřeby,  pro  práci  s databázemi  je  vhodné  mít  svůj  vlastní  notebook 
s nainstalovaným programem Chessbase (není však podmínkou).

Rozpis přednášek bude po 4. dubnu zveřejněn na webu http://www.sklokobrno.cz/KM/treneri.html 

Přihlášky ke školení podávejte na adresu vedoucího školení do 25. dubna 2018

Platby: Poplatek za školení (a příp. za ubytování ve Vyškově) lze uhradit dvojím způsobem:

a) převodem na účet Brněnské šachové školy 196333615/0300, variabilní symbol ve tvaru XXYYZZZZ, kde XX je 
den, YY měsíc a ZZZZ rok narození přihlášeného účastníka

b) v pondělí 30. dubna na místě konání v hotovosti.

Na požádání můžeme vystavit fakturu.

http://www.sklokobrno.cz/KM/treneri.html


PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III.TŘÍDY
(organizační pokyny) 

Trenér III.třídy je garantem odborné šachové výuky pro velmi pestrou skupinu rozdílných výkonnostních kategorií žáků 
(rozpětí zhruba IV.-II.výkonnostní třídy). Proto i kvalitativní složení trenérů této skupiny bude rozdílné v poměrně širokém 
spektru schopností.  Jejich kvalitu kromě vlastních hráčských schopností budou ovlivňovat především zkušenosti, délka 
trenérské praxe a průběžné trenérské sebezdokonalování.

1) Požadavky na uchazeče:
- věk minimálně 17 let (výkon funkce trenéra III.třídy může vykonávat až od 18 let;
- registrace v ŠSČR (v době školení má uchazeč řádně uhrazené členské příspěvky ŠSČR);
- uhrazení stanoveného poplatku za školení. 

2) Plán školení:
- 2 hodiny - Pravidla FIDE a šachová legislativa;
- 2 hodiny - Základy pedagogiky a psychologie;
- 2 hodiny - Didaktika a organizace šachového výcviku;
- 2 hodiny - Turnajová hra a turnajový režim hráče, šachové soutěže;
- 2 hodiny - Praktická výměna zkušeností ze šachového tréninku hráčů;
- 4-6 hodin – úloha počítačů v šachovém výcviku, práce s databázemi;
- 18-20 hodin - Obecná šachová část:
-- jak studovat zahájení
-- útok na krále ve středu šachovnice;
-- útok na krále při stejných i nestejných rošádách; 
-- taktické obraty, základy propočtu
-- základy strategie (silné a slabé body, volné sloupce, sedmá řada, hodnocení pozice, stanovení plánu v partii)
-- Hodnocení pozice a plán v šachové partii 
-- Dobrý a špatný střelec; střelec silnější jezdce 
-- Jezdec silnější střelce. Nestejnobarevní střelci ve střední hře
-- Dvojice střelců 
-- Volné sloupce – boj o ovládnutí a využití volných sloupců
-- Pěšcový střed – význam a druhy 
-- Napadání středu pěšci a figurami 
-- Pěšcová struktura – vliv na plány hry a průběh boje 
-- Pěšcové slabiny – dvojpěšci 
-- Opožděný pěšec na volném sloupci 
-- Volný pěšec ve střední hře 
-- Slabé a silné body 
-- Iniciativa v šachové partii 
-- Lavírování a manévrování 
-- Přechod ze střední hry do koncovky 
-- Obrana v šachové partii – základní pojmy 
-- Dáma proti 3 lehkým figurám 
-- Dáma proti věži a lehké figuře 
-- Poziční oběť kvality a figury 
-- Ostatní případy materiální nerovnováhy 
-- střelec proti jezdci v koncovce
-- střelcové koncovky
-- Pěšcové- volní pěšci 
- pěšcový průlom 
- význam tempa 
- aktivita krále 
- přechod do pěšcové koncovky 
-- Věžové - využití volného sloupce a 7.(2) řady
- aktivita figur 
- volní pěšci 
- uplatnění materiální převahy 
- obrana ve věžových koncovkách 
- 10 hodin - vypracování samostatné písemné práce
- 3 hodiny - zkoušky 

3) Doporučená literatura:
Základní šachový výcvik začátečníků (Petr Herejk) - zveřejněno na http://old.chess.cz/www/mladez/metodika/zakladni-
sachovy-vycvik.html 
Rukověť trenéra šachu (Miroslav Hurta) - zveřejněno na http://old.chess.cz/www/mladez/metodika.html 
Šachový trénink mírně pokročilých (Evžen Gonsior) - zveřejněno na http://old.chess.cz/www/mladez/metodika.html

http://old.chess.cz/www/mladez/metodika.html
http://old.chess.cz/www/mladez/metodika.html
http://old.chess.cz/www/mladez/metodika/zakladni-sachovy-vycvik.html
http://old.chess.cz/www/mladez/metodika/zakladni-sachovy-vycvik.html


4) Lektorský sbor pro školení sestává nejméně ze 3 osob. Sbor je navrhován TMK (příp. VV) krajského šachového 
svazu, který školení pořádá, a schvalován vedoucím školením TMK ŠSČR. Lektorský sbor provádí jak přímé 
školení, tak je k dispozici i k případným individuálním konzultacím v době přípravě uchazečů na zkoušky.

5) Zkušební komise je tříčlenná a sestává z předsedy a dvou členů. Dva přísedící členy komise navrhuje TMK (příp. 
VV) příslušného krajského šachového svazu, který školení pořádá. Schvaluje je vedoucí školení TMK ŠSČR. Ten 
také jmenuje předsedu zkušební komise. Předseda zkušební komise nesmí být členem krajského šachového 
svazu, který školení pořádá.

6) Vlastní organizace zkoušek

a) Ke zkouškám bude připuštěn pouze ten uchazeč, který nejpozději 20 dnů před stanoveným termínem 
řádných zkoušek odeslal v elektronické podobě zpracovanou písemnou práci na zadané téma a který absolvoval 
alespoň 80% předepsaných přednášek a cvičení (výjimky viz další text). Mezi poslední přednáškou a vlastními 
zkouškami musí uplynout interval 30 – 50 dnů; uchazeči v této době studují problematiku z doporučené literatury, 
ze zápisků z přednášek, příp. využívají možnost individuálních konzultací.
Na vlastní žádost lze uchazeči účast na povinných přednáškách a složení části zkoušky (při bodovém hodnocení 
písemném testu se pak vychází z toho, jako by uchazeč obdržel za prominutou část maximum možných bodů) 
prominout:
- z pedagogiky osobám s vysokoškolským pedagogickým vzděláním;
- z obecné šachové části osobám, jejichž osobní koeficient na LOK ČR v praktickém šachu je v době zahájení 
školení minimálně 2200.
Zpracování povinné písemné práce se uchazeči promine, pokud prokazatelným způsobem doloží, 
že v posledních uplynulých pěti letech publikoval odborné šachové články na stránkách šachových časopisů 
anebo v této době napsal nebo se podílel na napsání odborné šachové knihy.

b) Samotná zkouška sestává ze tří částí:
- vzorová přednáška na zadané téma v rozsahu 5 – 10 stran formátu A4 zpracovaná v elektronické podobě;
- písemný standardizovaný test;
- praktické vystoupení – předvedení vzorové lekce.
Úspěšné vykonání zkoušky je podmíněno úspěšným vykonáním všech tří zkoušek. Výsledek uchazeče z každé 
zkoušky bude hodnocen body, převedenými na stupnici 0 – 100 (vzorová přednáška + písemný test), příp. 0 - 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 

c) Mimořádný termín slouží uchazečům k vykonání:
- náhradní zkoušky
- opravné zkoušky
Náhradní zkoušku uchazeč koná, pokud se nezúčastnil zkoušky v řádném termínu.
V případě, že uchazeč koná, avšak nevykoná povinnou zkoušku úspěšně, má právo konat opravnou zkoušku, a to 
nejvýše dvakrát. Toto právo není dotčeno tím, že koná z tohoto předmětu zkoušku náhradní. 
Uchazeč koná opravnou zkoušku vždy jen z té části zkoušky, z níž neuspěl. 
Termín náhradní či opravné zkoušky stanoví zkušební komise. Komise je oprávněna za konání každé náhradní či 
opravné zkoušky vyžadovat od uchazeče poplatek do maximální výše 50% poplatku za celé školení

d) Předseda zkušební komise zodpovídá za řádný průběh zkoušek. Z titulu své funkce řídí zadávání testů a 
dohlíží na zajištění podmínek a na objektivnost průběhu zkoušek. Zpracovává protokol o průběhu zkoušek. 
Nedílnou přílohou protokolu jsou opravené písemné testy uchazečů.

e) Zkoušky jsou neveřejné. Kromě uchazečů a zkušební komise nemůže být zkoušce nikdo další přítomen. 

f) Zkušební komise je oprávněna vyloučit uchazeče ze zkoušky. Uchazeč může být ze zkoušky vyloučen v 
jejím průběhu, pokud zvláště závažným způsobem nebo opakovaně poruší pravidla průběhu zkoušky. Rozhodnutí 
zkušební komise o vyloučení je konečné. Při vyloučení uchazeče se má za to, že uchazeč zkoušku vykonal 
neúspěšně.

g) Hodnocení stanovuje komise souhlasem všech členů, popř. hlasováním o návrhu hodnocení. V případě 
rovnosti hlasů (např. 1 pro, 1 proti, 1 se zdržel) rozhoduje hlas předsedy, který se hlasování zdržet nesmí.

h) Předseda zkušební komise do tří dnů po skončení zkoušky zašle vyplněné protokoly na adresu sekretariátu 
ŠSČR. Sekretariát vše zkontroluje, a bude-li vše v pořádku, vystaví do 35 dnů po obdržení protokolu uchazeči 
certifikát o získání III.trenérské třídy. 

i) Uchazeč má právo podat námitku proti platnosti výsledku zkoušek, které konal, do 8 dnů ode dne, kdy 
vykonal zkoušku. Námitku podle čl. 8 Odvolacího řádu podává k VV ŠSČR. 
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