
Zpráva koordinátorek projektu Šachy do škol na Konferenci KŠSV 2020 

 

Projekt Šachy do škol v Kraji Vysočina zajišťuje Eva Kořínková a Drahomíra Kaňková. 

Koordinátorky si navzájem rozdělily úkoly a spolupráce probíhá výborně. 

Stejně jako v předchozích letech v sezoně 2018/2019 proběhl v rámci projektu Přebor škol. 

Okresní kola proběhla ve všech okresech, celkem se jich zúčastnilo 79 družstev a 368 šachistů. 

V krajském kole bylo v každé kategorii 10 družstev a 141 šachistů. Do republikového kola 

MČR školních týmů postoupila tato družstva: kategorie 1. - 5. ročníků ZŠ: ZŠ Kollárova, 

Jihlava a ZŠ Smetanova, Chotěboř, kategorie 6. – 9. ročníků ZŠ: Gymnázium Pelhřimov 

a Gymnázium Chotěboř, v kategorii středních škol: Gymnázium Chotěboř a SŠPTA Jihlava.  

MČR školních týmů se konalo na konci června ve Zlíně, zúčastnilo se ho 84 družstev.  Ve všech 

kategoriích měl zastoupení i Kraj Vysočina. Kategorie 1. - 5. ročníků - ZŠ Kollárova, Jihlava 

byla na 20. místě, ZŠ Smetanova, Chotěboř, byla 16. místě.  V kategorii 2. stupňů ZŠ nás 

reprezentovalo Gymnázium Chotěboř (14. místo) a Gymnázium Pelhřimov (16. místo).  Mezi 

středními školami skončilo družstvo Střední průmyslové školy Třebíč 22. 

Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání v Jihlavě jsme získali akreditaci 

Kurzu šachu pro pedagogické pracovníky. Akreditace platí pro celu republiku, a tak 4. 11. 2019 

lektor z našeho kraje Petr Mičulka školil pedagogy v Ostravě. V Jihlavě měl proběhnout tento 

kurz na konci listopadu, bohužel byl pro nízký počet přihlášených zrušen.  

Proto jsme 14. 2. 2019 uspořádali Kurz šachu pro pedagogické pracovníky souběžně 

se školením a seminářem trenérů IV. třídy. Lektorem byl opět Petr Mičulka. Absolvovalo ho 

9 účastníků, zkoušky úspěšně složili 4 noví trenéři IV. třídy (Tomáš Mrazík, Jan Vyhnálek, 

Miroslav Holata a Jaroslav Linhart). V duchu zavedené tradice byla novým trenérům 

zakoupena Metodická příručka pro výuku šachu. Michal Nedoma, Pavel Večeřa, Vlastimil 

Siebenburger, Josef Fišar ml. a Eva Kořínková si své trenérské třídy obnovili. Všichni 

zúčastnění obdrželi osvědčení o absolvování Kurzu šachu pro pedagogické pracovníky. 

Za uspořádání školení jsme obdrželi od ŠSCR dotaci 3000 Kč, použili jsme ji na úhradu nákladů 

za školení. 

V sobotu 21. 12. 2019 proběhl v Pelhřimově Seminář vedoucích šachových kroužků, pedagogů 

a trenérů. V průběhu semináře byla diskutována různá témata – jak přitáhnout děti k šachu, jak 

je motivovat, udržet jejich zájem, spolupráce rodičů se školou a oddílem apod. Za uspořádání 

semináře jsme obdrželi od ŠSČR 1000 Kč, tato částka byla použita na uhrazení pronájmu za 

místnost na seminář. 

Do projektu Šachy do škol je v Kraji Vysočina zapojeno v 10 školách (tj. o jednu školu méně 

než v minulém roce): 

ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova, ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova, ZŠ Humpolec, Hálkova, 

ZŠ Třebíč, ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou, ZŠ a MŠ Lučice, Mateřská a Základní škola 

Slunečnice Okrouhlice, Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, Základní škola a mateřská 

škola Oudoleň a ZŠ Pelhřimov. 

 

Přebor škol 2019/2020 má za sebou okresní kola, zúčastnilo se jich v okrese Pelhřimov 

14 družstev, okrese Třebíč 10 družstev (o 6 méně než loni), okrese Jihlava 11 družstev (o 2 

méně než loni) a okrese Žďár nad Sázavou 12 družstev. Samostatnou kapitolou je okresní kolo 

v okrese Havlíčkův Brod. Přestože je to každoročně turnaj, kde je zastoupeno nejvíce škol, 

nikdo se k pořadatelství nepřihlásil. Okresní kolo se tak díky nezištné pomoci Josefa Fišara ml. 

konalo netradičně ve Žďáře nad Sázavou. Problémy s uspořádáním okresního kola se projevily 



na účasti, přihlásilo se 10 škol, což je o 13 méně než loni. Celkem se zúčastnilo okresních kol 

57 družstev, proti minulé sezoně byla účast o 21 školních týmů nižší. V podstatě jsme se vrátili 

na předloňskou úroveň. Do krajského kola postoupila tato družstva: 

I. kategorie: ZŠ Pelhřimov, Na Pražské, ZŠ Senožaty, ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč, ZŠ a MŠ 

Valeč, ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč, ZŠ Kollárova Jihlava, ZŠ Otokara Březiny Jihlava, 

3. ZŠ Žďár nad Sázavou, ZŠ Křižánky, ZŠ Lipnice nad Sázavou a ZŠ Nuselská 

Havlíčkův Brod. 

II. kategorie: Gym. a obchodní akadem. Pelhřimov, ZŠ Kamenice nad Lipou, ZŠ 

Náměšť n. O. Komenského, ZŠ Havlíčkova M. Budějovice, Gymnázium AD Fontes 

Jihlava, Gymnázium Jihlava, 4. ZŠ Žďár n. S., Švermova, Biskupské gymnázium 

Žďár n. S., Gymnázium Chotěboř a ZŠ Smetanova Chotěboř. 

III. kategorie: Gymnázium a OA Pelhřimov, Gymnázia dr.A.Hrdličky Humpolec, SPŠ 

Třebíč, SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava A, SŠ průmyslová, 

technická a automobilní Jihlava B, VOŠ, Gymnázium Žďár nad Sázavou, SPŠ Žďár 

nad Sázavou, Gymnázium Chotěboř a Gymnázium Havlíčkův Brod. 

Na pořadatele krajského kola byl vypsán konkurz, pořadatel není ještě znám. 

V souvislosti s aktivitami v rámci projektu Šachy do škol byl každoročně problém 

s financováním okresních kol přeborů škol, proto jsme všem pořadatelům okresních kol přispěli 

částkou 500 Kč z rozpočtu KŠSV. 

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží na školách 

a školských zařízeních nebo pomáhají s pořádáním turnajů škol. Většinou tato činnost probíhá 

dobrovolnicky, což je v dnešní době obzvlášť cenné.   

 

Zpracovala Eva Kořínková ve Světlé nad Sázavou dne 16. 1. 2020 

 

Příloha:  Informace o Projektu Šachy do škol 

K aktivitám projektu patří: 

1. Výuka šachu na školách formou povinného či nepovinného předmětu nebo kroužku – do 

projektu se se můžou zapojit všechny druhy škol, tj. mateřské, základní i střední školy 

2. Školení pro učitele škol a trenéry 

3. Přebor škol v šachu 

 

Podrobnosti k projektu Šachy do škol najdete níže a na jeho webových stránkách 

www.sachydoskol.cz. 

 

Republikovou koordinátorkou projektu je Venuše Souralová. 

Email: sachydoskol@chess.cz 

Telefon: +420 723 279 926 (Volejte, prosím, Po – Pá v odpoledních hodinách.) 

 

Koordinátorky projektu pro Kraj Vysočina jsou Eva Kořínková (evakorinkova@seznam.cz) a 

Drahomíra Daňková (kankova.d@seznam.cz). 

 



ad1. Výuka šachu na školách 

JAK SE ZAPOJIT? 

Pokud jste ředitel/ka  mateřské, základní či střední  školy (příp. vyučující nebo šachový 

trenér/ka) a máte zájem o začlenění šachu pravidelně  do výuky  nebo o založení šachového 

zájmového kroužku na Vaší škole, zapojte se do projektu Šachy do škol a využijte podporu, 

kterou nabízíme. 

 

Učiňte následující kroky: 

Přečtěte si podrobné podmínky účasti škol (níže) 

Informujte o svém záměru vedení školy (pokud jste pouze vyučující či trenér) 

Stáhněte si přihlašovací formulář. 

Tuto vyplněnou přihlášku (formulář obsahuje i objednávku cvičebnic) odešlete na mailovou 

adresu sachydoskol@chess.cz. 

Vyčkejte na odpověď. 

Nové podmínky účasti škol v projektu Šachy do škol od září 2019 

 

Co musí škola splnit? 

 

- přihlásit se do projektu do 20. října, do projektu lze vstoupit i v pololetí (přihláška do 

31. 1.) 

- vést ve školním roce šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového 

kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale 

může být i méně 

- odtrénováno (nebo odučeno) musí být nejméně 25 tréninkových jednotek/skupinu 

(jednotka = 45 minut, 12-13 jednotek za pololetí) 

- kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který 

absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, 

které v rámci ŠdŠ pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy, tuto kvalifikaci je možné 

si doplnit nejpozději do konce listopadu (školení lze absolvovat i online 

https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti učitelských oborů na VŠ 

mají tento kurz zcela zdarma) 

- do 20. 6. odeslat celorepublikovému manažerovi projektu (sachydoskol@chess.cz) 

stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit. 

Tyto zprávy posílají vyučující v kroužku, pokud vedou kroužky ve více školách nebo 

výuku zajišťuje soukromá šachová škola, mohou zaslat jednu souhrnnou zprávu. 

Součástí této zprávy by měla být i informace o tom, zda se škola chce účastnit 

projektu Šdš i v dalším školním roce. 

 

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě je nutno splnit: 

- uzavřít do 30. 10. s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu, smlouvu připravíme a 

odešleme vám k podpisu 

- poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky)- 

obsah zajistí trenér nebo manažer projektu. 



A to nejlepší na konec: 

Co škola zapojená v projektu Šdš získá: 

LearningChess – přístup do výukového šachového portálu zdarma 

Cvičebnice ze stávající nabídky do počtu 25 kusů zdarma (dle počtu dětí 1žák/1kus, poštovné 

a balné se nehradí při první objednávce ve školním roce) 

Nové školy v projektu metodiku a sbírku úloh zdarma 

Školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, který je pro žáky zdarma, navíc 

příspěvek na odměnu pro vyučujícího 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání 

závěrečné zprávy.) 

Možnost pro další učitele školy zdarma absolvovat online školení trenérů třídy a účastnit se 

metodických schůzek – workshopů během školního roku v regionech. 

Možnost stažení podpůrných materiálů (diplomy apod.) 

Možnost zapůjčení šachového materiálu 

Pomoc s organizací meziškolních přátelských zápasů 

Možnost konzultovat a spolupracovat s krajským koordinátorem Šdš 


