
Vzdělávání trenérů šachu 
 
Oblast vzdělávání trenérů šachu zajišťují trenérsko-metodické komise všech článků organizační 
struktury ŠSČR. Vzdělávání trenérů probíhá obvykle formou školení, doškolení, seminářů a 
konferencí. Možné je pořádání těchto akcí i formou on-line na internetu. 

 
Trenérské třídy a jejich platnost: 
 I třída – realizuje se odborným studiem na vysoké škole. Doba platnosti získané třídy (licence) je 

doživotní, neurčí-li zákon o studiu na VŠ opak. 

 II třída – realizuje se absolvováním školení v rozsahu 150-200 hodin podle dosažené úrovně 
vzdělání posluchačů. Školení organizuje TMK ŠSČR, orgán akreditovaného vzdělávacího zařízení  
MŠMT v oblasti sportu. Získání II třídy opravňuje dotyčnou osobu podat žádost o získání 
živnostenského oprávnění na práci šachového trenéra. Doba platnosti získané II třídy je 7 let. 

 III třída – realizuje se absolvováním školení v rozsahu 47 hodin, školení organizuje TMK 
příslušného krajského šachového svazu. Doba platnosti získané III. třídy je 5 let. 

 IV třída – realizuje se absolvováním školení v rozsahu cca 10 hodin, školení organizuje TMK 
příslušného krajského šachového svazu. Doba platnosti získané IV. třídy je 5 let. 

 
Trenérské třídy (licence) jiných federací mohou být uznány, pokud o to zájemce požádá a předloží 
příslušné dokumenty.  
Trenérská kvalifikace FIDE je postavena na roveň kvalifikace trenéra III třídy a opravňuje s úlevami 
absolvovat školení trenéra II třídy. Důvodem je skutečnost, že obsahová náplň školení trenérů FIDE 
není v souladu s předepsanými požadavky MŠMT pro akreditovaná vzdělávací zařízení. Tento princip 
bude uplatňován i v případě trenérských licencí jiných federací, pokud předložené dokumenty nedoloží 
potřebný předepsaný rozsah absolvovaného školení.   
Současná kvalifikace minimálně trenéra II třídy a trenéra FIDE opravňuje k zařazení do skupiny 
nejvyšších odměn trenérům a lektorů v Ekonomické směrnici ŠSČR 
 
Vyučovací hodina 

Vyučovací jednotkou je vyučovací hodina. Minimální délka vyučovací hodiny je 45 minut. Vyučovací 
hodiny lze sdružovat do dvojnásobné délky v trvání 90 minut. 

Finanční náklady 

Finanční náklady na trenérská školení, doškolení, semináře a konference (zajištění pomůcek, 
literatury, pronájem místnosti, odměna lektorům a odměna členům zkušební komise apod.) v plném 
rozsahu hradí pořádající složka, která má právo od účastníků školení vyžadovat v souladu s 
Ekonomickou směrnicí ŠSČR uhrazení poplatku za školení. 

Obnova třídy 

 U IV třídy nutno absolvovat celé školení znovu. 

 U III třídy se absolvuje doškolení v rozsahu 8 hodin (zaměření hlavně na novinky a nejasnosti). 

 U II třídy podmínky stanoví TMK ŠSČR. 
 

Metodické materiály 

Metodické materiály pro trénink mládeže a pro školení trenérů všech úrovní jsou volně ke stažení na 
webu ŠSČR a bude na ně upozorněno při zahájení školení. 

Evidence trenérů 

Provádí ji ŠSČR, seznam trenérů, jejich tříd i s dobou jejich platnosti (popř. i s kontaktem na trenéry) 
je součástí databáze členů ŠSČR a je vyvěšen na webových stránkách ŠSČR. 

Všechny zkušební protokoly a písemné práce (I, II, III a IV tř.) se zasílají na sekretariát ŠSČR. 


