
Seminář Figurková školička
Autor tohoto článku zažil již mnoho šachových trenérských seminářů, ale to, aby na kurzu 
převažovaly zástupkyně něžného pohlaví, to je opravdu rarita. Vysvětlení je však prosté: 
většina účastnic čtvrtečního školení Figurková školička, jež se odehrávalo v hracích 
prostorách Lokomotivy Brno, se totiž rekrutovala spíše z oblasti školství než ze šachových 
klubů a oddílů.

Jak se píše na webových stránkách společnosti, „Figurková školička je nová originální 
výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a 
dovedností. Je určená pro děti ve věku od 5 do 8 let, jakýchkoli duševních dispozic. Malého 
génia inspiruje a podprůměrné dítě rozvine. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže 
zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodiku připravoval tým 
speciálních pedagogů, psychologů a také špičkových šachistů.“



Duší celého projektu je šachová mezinárodní mistryně Martina Kořenová, na brněnském 
školení jsme se však potkali s manažerkou společnosti Petrou Rožkovou, která s sebou 
přivezla i své dva další spolupracovníky.



Jak účastníci semináře poznali, cílem Figurkové školičky není šachový výcvik, ale všestranný 
rozvoj dítěte prostřednictvím šachové hry. Děti poznávají svět pomocí kouzelného světa 
šachových figurek. K tomu slouží nejen „klasické“ šachové diagramy v papírové podobě, ale i 
pohybové hry na textilní podlahové šachovnici, řešení rébusů, rozebírání a skládání 
šachových figurek, jejichž struktura je této činnosti přímo uzpůsobena. Výuku doprovází 
spousta rytmických říkadel a krátkých zapamatovatelných písniček. Právě na metodiku těchto 
postupů se seminář zaměřoval nejvíce.

Figurková školička tak představuje ideální prostředek, jak se šachovou hrou proniknout do 
mateřských škol a na první stupeň škol základních. Díky dobré manažerské práci tohoto 
sdružení, které na svou činnost získalo potřebné granty, bylo školení pro účastníky nejenom 
naprosto zdarma, ale účastníci zdarma dostali i balíček s užitečnými pracovními sešity, 
metodikou, zpěvníčkem a doprovodným DVD. Kéž by takových užitečných seminářů bylo 
více! Zájemcům o bližší informace pak doporučujeme webové stránky 
http://www.skolicka.figurka.net/
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