
Šachy do škol – Praha

„Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR v roce  

2013, který k jeho rozjezdu využil dotace MŠMT na sportovní činnost. Cílem projektu je  

podpořit zavedení šachu do vyučování na základních a středních školách.

Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích a na základě řady studií přijal v roce  

2012 Evropský Parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích  

systémů v  členských státech EU.  Zkušenosti  ze  zahraničí  ukazují,  že  šachy dokáží  v  

dětech  všestranným  způsobem  rozvíjet  nejen  myšlení,  ale  také  osobnost  a  sociální  

dovednosti.  Vše  se  děje  hravou  formou,  která  je  zvláště  vhodná  pro  malé  děti  a  za  

optimální považujeme výuku po dobu 3 let na 1. stupni základní školy (doporučujeme začít  

hned od 1. třídy).

Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale chceme dětem nabídnout již v raném  

věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim  

budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě.

Díky  spolupráci  zkušených  metodiků  a  šachových  trenérů  mládeže  vznikly  první  

metodické materiály pro učitele i  pracovní sešitky pro děti  a jsou organizovány školící  

semináře pro učitele.“

Webové stránky projektu Šachy do škol

http://www.sachydoskol.cz/

V Praze začala větší aktivita tohoto projektu od září 2014, jako reakce na novou koncepci  

přijatou na konci srpna 2014. V relativně krátkém čase se podařilo zmapovat situaci v 

Praze, oslovit vedení školy či vedoucí kroužků na školách kde šachových kroužek funguje 

a  některé  z  nich  zapojit  do  projektu.  Školy obdrželi  metodické materiály,   pravidelnou 

pedagogickou podporu v podobě školeních a v případě vedení šachů jakožto vyučovacího 

předmětu i finanční podporu.

Šachový kroužek byl zjištěn na 139 základních školách a všechny (nebo vedoucí zdejších 

kroužků) byli kontaktovány. Do pražského projektu Šachy do škol bylo zapojeno celkem 18 

škol, což je největší počet ze všech krajů. Na jedné z těchto škol jsou šachy dokonce 

vedeny jako povinný vyučovací předmět. Zapojené školy obdrželi dvě šachové učebnice 

pro učitele (Metodická příručka a Sbírku úloh) a 10 kusů šachových cvičebnic pro děti.  

http://www.sachydoskol.cz/


Další bylo možno dokoupit, čehož některé školy též využili.

V rámci  projektu bylo  již  zrealizováno jedno školení  učitelů,  jehož se zůčastnilo  devět 

frekventantů. Školení vedl Vojtěch Rut a jeden výukový blok vedl Ing. Petr Herejk, autor 

Sbírky  šachových  úloh  a  spoluautor  dalších  materiálů,  jenž  byli  v  rámci  projektu 

distribuovány. Oba lektoři mají dlouholetou praxi při vedení kroužků, praktickou výkonost 

kandidáta mistra a certifikát trenéra II.třídy. Zpětné reakce na školení byli velice pozitivní a 

již několik dní poté se ozvalo několik zájemců o další školení. Na na tento školní rok jsou v  

Praze  plánovány jedno až dvě další. Na školení přispěl Pražský Šachový Svaz, kterému 

však budou tyto náklady zpětně nahrazeny. 

Z  ekonomického  hlediska  je  projekt  v  podstatě  sobestačný,  finance  jdou  z 

celorepublikového rozpočtu projektu. Kompetenčně má projekt společné body s Komisí 

mládeže,  zejména v organizaci  Přeboru Prahy škol,  která spadá pod Komisi  mládeže, 

nicméně  zajištovat  ji  má  krajský  manažer  projektu  Šachy  do  škol.  Krajský  manažer 

projektu  je  zároveň  člen  Komise  mládeže,  tím  pádem  je  v  případě  zájmu  připraven 

referovat KM o současném stavu projektu.

Vojtěch Rut

krajský manažer projektu Šachy do škol pro Prahu
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