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Projekt Šachy do škol ŠDŠ/2020/04  - závěrečná zpráva 

Forma výuky a její zajištění 

Výuka šachů probíhala ve dvou třídách jako povinný předmět 

v rámci předmětu matematika v rozsahu 1 hodiny týdně.  

Výuka probíhala pod vedením kvalifikované učitelky 

ve vysokoškolském  oboru matematika a speciální pedagoga 

a kurzem pro trenéry III. třídy. 

 

Počty žáků 

Jedna třída (PŠII) byla na střední škole, obory Praktická škola 

dvouletá a Praktická škola jednoletá, celkem se výuka týkala 7 

žáků.  

Jedna třída byla na druhém stupni základní školy, kde byli 

zařazeni žáci osmého a devátého ročníku. V této třídě bylo 6 

žáků. Dle možností a zájmu na některé hodiny docházeli 4 žáci 

třídy ZV (šestý, sedmý a osmý ročník) a 5 žáků třídy PŠI, což je 

třída střední školy s obory Praktická škola jednoletá a 

Praktická škola dvouletá. 

mailto:reditel@zsutrojice.cz


Celkem se do projektu zapojilo 22 žáků, všichni ale 

nedocházeli na výuku po celý rok – viz docházka. 

Další žáci se nárazově věnovali šachům ve školní družině pod 

vedením pana vychovatele. Ty jsme do celkového počtu 

nezapočítali. 

Turnaje 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhl Přebor škol, proto se 

škola žádného turnaje mimo školu nezúčastnila.  

Dne 23. 6. 2021 byl uspořádán školní turnaj, kterého 

zúčastnilo se ho 29 žáků a 4 zaměstnanci školy.  

 

Kdo si netroufl na šachy, absolvoval turnaj 

v šachopiškvorkách, kdy se hrají piškvorky na šachovnici 

s šachovými figurkami.  



Všichni hráči přistupovali ke hře se zaujetím. Byli 

disciplinovaní a dodržovali pravidla sportovního chování. Byli 

za to odměněni diplomem a drobnou cenou, ti nejlepší 

obdrželi navíc medaile a hodnotné ceny.  

Ceny do turnaje věnovalo Město Havlíčkův Brod a osobně 

přišel účastníky pozdravit a předat jim ceny místostarosta 

města Zbyněk Stejskal.  

     

Pozvání přijali i fundovaní rozhodčí a trenéři místního 

Šachového oddílu TJ Jiskra Havlíčkův Brod, jeho předseda 

Karel Brodina a Jiří Havel. Pan Brodina se postaral o losování 

obou turnajů a vyhodnocení výsledků, pan Havel vypomohl 

jako rozhodčí. 

          

Všichni jsme si turnaje užili.  

 



 

Odkaz na fotografie a video z turnaje je zde: 

https://drive.google.com/drive/folders/1miS5js3wQltzDc_-

7obpJLQm6lHJV5UH?usp=sharing 

Turnaj pozitivně hodnotil na svém FB profilu i místostarosta 

města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal: „Dnes je mezinárodní 

olympijský den. Sport považuji za důležitou součást života. 

🚵♂️ Pomáhá udržovat tělo v kondici a hlavu v pohodě. A to 

platí nejen pro dospělé, ale i pro děti.  

Během distanční výuky se ukázalo, jak moc dětem pravidelný 

pohyb chybí. ️ Nejenže je nutný pro zdraví, ale zároveň je učí 

zásadám fair play.  

Dnes jsem se zúčastnil šachového turnaje na Základní a 

Praktické škole U Trojice. ♟ Protože i šachy jsou sport. 💪 

Ne každý má ke sportu ideální předpoklady. Tyhle děti to mají 

mnohem složitější. Aby mohly sportovat, stojí to mnoho úsilí 
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nejen je, ale i pedagogický sbor a jejich rodiče. Odměna je ale 

veliká, děti nadšením úplně zářily. Díky nadšené a obětavé 

práci lidí okolo sebe mají stejné možnosti, jako ostatní. Za to 

patří všem ze Škola U Trojice veliký dík.“ 

Další šachové aktivity: 

Někteří žáci využívali k vzájemnému hraní (zejména v době 

distanční výuky portál lichess.org. 

Žáci třídy ZVI se v rámci platformy eTwinning účastnili 

projektu Learning chess Together. Spolu se školami 

ze Španělska, Francie, Itálie a Chorvatska vytvářejí text, zvuk, 

video, obrázky v různých jazycích o pohybu šachových figur 

a základních pravidlech. Projekt propojoval různé předměty 

(matematika, výtvarná výchova, ICT, angličtina). 

 

Připomínky a náměty: 

Vůči ŠSČR žádné připomínky nemáme. Pracujeme 

s dostupnými materiály, které však s ohledem na individuální 

potřeby žáků musíme upravovat (přepisovat text do tiskací 

formy, zvětšovat a zjednodušovat texty apod.). Využívali jsme 

i aplikaci learningchess.net, lekce jsou však pro některé žáky 

příliš dlouhé. Při jejich opakování se musí procházet znovu od 

začátku.  

V podstatě si ale s dostupnými materiály a aplikacemi pro 

výuku šachů vystačíme, jsme zvyklí i v jiných předmětech 

materiály upravovat a vytvářet vlastní pracovní listy. 



Zhodnocení projektu: 

Zjistili jsme, že i ve speciální škole jsou šachy významným 

prostředkem pro rozvoj osobnosti žáků a mají zde svoje 

místo. Nepostupujeme sice tak rychle, ale s pomocí šachů se 

žáci učí dodržovat pravidla, respektovat se, navzájem 

komunikovat a spolupracovat.  

Všem bych přála zažít tu radost z každého pokroku a úspěchu 

svého i spolužáků, jakou projevují naši žáci. 

V příštím školním roce se do projektu opět zapojíme. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 25. 6. 2021 zpracovala 

Mgr. Eva Kořínková 

Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 

 


