
 

TMK PŠS  

pořádá  

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY  

Práce trenéra 3. třídy je díky velké pestrosti výkonnostních kategorií jejich svěřenců (rozpětí 

IV.- II. výkonnostní třídy) velice náročná. Školení pořádané Pražským šachovým svazem nabízí 

doplnění trenérské kvalifikace za účasti předních šachových trenérů a pedagogických 

pracovníků. Součástí kurzu bude i náhled do problematiky komunikace s rodiči svěřenců, 

stejně jako zdravotní a legislativní rizika na vícedenních akcích pořádaných šachovými oddíly. 

Termín školení:  12. – 13. 9. 2020 a 19. – 20. 9. 2020 

Termín zkoušek: 16. 10. 2020 (po dohodě s uchazeči bude stanoven také 

náhradní termín zkoušek) 

Místo:     ZŠ Štěpánská 1286/8, Praha 2, 120 00  

Vedoucí školení:   předseda TMK PŠS Přemysl Hrbek, tel. 732 407 375  

Přihlášky:   e-mailem na: premysl.hrbek@prazskysach.cz do 4. 9. 2020  

Požadavky na uchazeče:  věk minimálně 17 let (výkon funkce trenéra 3. třídy je možný až 

od 18 let)  

zájemce o školení trenéra III. třídy musí být členem ŠSČR s 

platnou registrací 

uhrazení stanoveného poplatku za školení  

Poplatek za školení:   1000,- Kč  

nutno uhradit do 4. 9. 2020  

na účet PŠS, č. ú. (FIO banka a.s.): 2201123217 /2010  

(VS: 120920) 

do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení  

Pokyny pro školení trenérů 2.- 4. třídy na webu ŠSČR:  

https://www.chess.cz/wp-

content/uploads/2018/08/Priloha_10_VV96_Pokyny_pro_skoleni_treneru_2-4_tridy.pdf 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/08/Priloha_10_VV96_Pokyny_pro_skoleni_treneru_2-4_tridy.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/08/Priloha_10_VV96_Pokyny_pro_skoleni_treneru_2-4_tridy.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/08/Priloha_10_VV96_Pokyny_pro_skoleni_treneru_2-4_tridy.pdf


Obsah školení a lektoři:  

Téma:       Přednáší: 

Pravidla FIDE a šachová legislativa   FIDE Lecturer Jiřina Prokopová 

Základy pedagogiky a psychologie   Bc. Ester Stöcklová (speciální pedagožka) 

Didaktika a organizace šachového výcviku, program Step 

       GM Vladimír Talla (FIDE trenér) 

       IM Sergej Berezjuk (FIDE Senior trenér) 

Turnajová hra a turnajový režim hráče, šachové soutěže 

       IM Sergej Berezjuk (FIDE Senior trenér) 

Praktická výměna zkušeností ze šachového tréninku hráčů a oddílového života 

Antonín Ambrož (hl. trenér TJ Bohemians 

Praha) 

Úloha počítačů v šachovém tréninku, práce s databázemi   

FM Jiří Dufek (počítačový odborník, 

korespondenční hráč,           

spolupracovník V. Topalova během jeho 

zápasu o MS s V. Anandem) 

Obecná šachová část      IM Sergej Berezjuk (FIDE Senior trenér) 

       WFM Táňa Bogatková (trenérka I. třídy) 

       GM Vladimír Talla (FIDE trenér) 

       FM Jiří Tůma (trenér II. třídy) 

Legislativní otázky spojené s účastí dětí na turnajích, komunikace s rodiči, právní vztah 

trenér-dítě-rodič     Mgr. Jiří Verner (vedoucí junáckého  

       střediska) 

Zdravotní rizika na vícedenních akcích  Bc. Tomáš Knobloch (zdravotnický 

instruktor Českého červeného kříže) 

 

Součástí školení je povinnost vypracovat a u zkoušek odevzdat samostatnou písemnou práci. 

Předsedou zkušební komise bude IM Sergej Berezjuk (FIDE Senior trenér). 

 

 

 



Předběžný program 

(změny vyhrazeny dle domluvy účastníků a lektorů, přesný program bude rozeslán po 

uzavření přihlášek mailovou poštou)  

sobota 12. 9. 2020  

08 30 – 09 00  úvodní administrace, organizace školení  

09 00 – 12 00  úvodní blok přednášek  

12 00 – 13 00 oběd  

13 00 – 16 00 odpolední blok přednášek 

16 00 – 16 30 přestávka s občerstvením 

16 30 – 19 30 podvečerní blok přednášek 

 

neděle 13. 9. 2020  

08 00 – 12 00  dopolední blok přednášek  

12 00 – 13 00 oběd 

13 00 – 17 00 odpolední blok přednášek 

 

sobota 19. 9. 2020  

09 00 – 12 00  dopolední blok přednášek  

12 00 – 13 00 oběd 

13 00 – 16 00 odpolední blok přednášek 

16 00 – 16 30 přestávka s občerstvením 

16 30 – 19 30 podvečerní blok přednášek 

 

neděle 20. 9. 2020  

08 00 – 12 00  dopolední blok přednášek  

12 00 – 13 00 oběd 

13 00 – 17 00 odpolední blok přednášek 

 

V případě zájmu bude zajištěn oběd v místě konání. Cena jednoho oběda včetně odpoledního 

občerstvení je 100,- Kč. Obědy se platí v hotovosti na místě. 


