
 

 

Motivační dopis (ke konkurzu na pozici Manažer Šdš) 

 

Dobrý den, 

šachové dění sleduji aktivně již od roku 2006, kdy jsem začala sama i hrát jako 

registrovaná hráčka. Protože zároveň pracuji jako učitelka na I. stupni ZŠ, velmi 

dobře si uvědomuji, že šachy mohou hrát užitečnou roli při vybavování žáků  

klíčovými  kompetencemi, především kompetencí k učení, k řešení problémů, 

komunikativních, sociálních  a personálních.  Šachy  jsou i vhodnou volbou pro 

trávení volného času dětí a mládeže a tedy  nástrojem pro dosahování cílů prevence 

sociopatologických jevů na školách. Je jistě obtížné přesvědčit ředitele škol, aby 

zařadili šachy rovnou do školních vzdělávacích plánů, ale není nemožné přesvědčit 

je, aby zařadili šachy mezi aktivity v rámci prevence rizikového chování žáků. 

Klasické školní šachové kroužky se věnují dětem, které samy projeví svůj 

zájem (na základě spíše náhodného vnějšího impulsu) nebo které do kroužku přihlásí 

rodiče (často sami šachisté).  Je potřeba najít nové způsoby,  jak představit šachy i 

dětem,  které nemají na „šachový svět“ vůbec žádnou vazbu.    

Projekt Šachy do škol během svého vývoje ušel dlouhou cestu.   Lidé, kteří se 

na něm podílejí, mají za sebou mnoho dobře odvedené práce. Větší akce, které 

zviditelňují šachy veřejnosti ( např. Šachy v olympijském parku) jsou atraktivní, 

bohužel nepravidelné. Web www.sachydoskol.cz je profesionálně sestaven,  s 

kvalitní vizuální podobou ,  pravidelně aktualizován, určen pro rodiče, učitele a 

ředitele.  Do projektu Šachy do škol v jeho současné podobě se zapojilo několik škol, 

nicméně jedná se o zlomek z jejich celkového počtu.  

 Jak  značné úsilí a práci všech tvůrců projektu ještě více zhodnotit?  Jak počty 

dětí, které projekt Šdš přivedl k šachu, znásobit? 

 

 

V průběhu posledních let mé praxe na základní škole jsem jako třídní učitelka 

usilovala o probuzení zájmu mých žáků  o šachovou hru.   Mé vlastní zkušenosti mě 

přesvědčily, že  k prvním „krůčkům“ na šachovnici nemusí žáka doprovázet 

kvalifikovaný trenér,  stačí  ochotný a motivovaný učitel.   

 

„Když se dětem o přestávku dá tenisák, začnou si házet, když se jim dá 

koloběžka, začnou jezdit, když  se jim nedá nic, začnou zlobit. Když dostanou 

šachovou soupravu, začnou hrát.“ (V. Souralová) 

 

http://www.sachydoskol.cz/


Díky mé třináctileté praxi na základních školách znám dobře náročné 

podmínky, ve kterých současní učitelé musí vykonávat své povolání.  Řada z nich 

vnímá projekt Šdš (pokud o něm tedy vůbec ví) jen jako další objem obtížné práce 

spojené s náročnou vlastní přípravou (šachy nemají pověst jednoduché hry) a s 

nárůstem byrokracie. V obavách z dalšího doplnění i tak napěchovaných Švp  další 

hrozivou položkou raději o projektu nic dalšího nevyhledávají.  Jsem připravená na 

jejich argumenty „proč to nejde“.  

 

 

Počátek cesty ke zlepšení výsledků projektu Šachy do škol je ve třídách.  Je 

nezbytné  přesvědčit učitele, že šachy ve třídě neznamenají práci navíc, ale naopak  

jsou významným pomocníkem, který děti smysluplně zabaví a zajistí klidnou 

relaxaci. Je potřeba vytvořit velmi  stručný manuál,  jak vytvořit ve třídě (na 

chodbách, ve studovnách, v knihovnách, v družinách..) šachový koutek, a ten 

efektivně distribuovat mezi učitele všech škol. Manuál nesmí obsahovat přemíru 

byrokratických povinností. Musí obsahovat uklidňující odpovědi na základní otázky 

(vyslovené zpravidla s obavami), musí z něj vyplynout, že i učitel nešachista vše bez 

problémů zvládne. 

Financování vybavení těchto  šachových koutků se může realizovat například 

prostřednictvím tzv. šablon.  (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-

18-063-a-02-18-064-sablony-ii, příloha č. 3, článek V., str. 164 dokumentu, peníze 

jsou obvykle vázané na konkrétní žáky, ale ve výsledku vybavení mohou využívat 

všichni žáci)   

Podporou učitelů by byla i nabídka vhodného semináře (téma: Šachovnice ve 

škole, 2-3 hodiny), který by mohl být nabízen mimo jiné i prostřednictvím center 

NIDV a realizován přímo v jednotlivých základních školách nebo jako jednorázové 

přednášky na pedagogických fakultách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde hledat ochotné a motivované učitele, kteří se šachů nebojí?  

„Členská základna je jednou z nejsilnějších stránek ŠSČR a proto bychom toho 

měli využít. Mezi aktivními  hráči  je určitě řada učitelů a učitelek, kteří již nyní (aniž 

by se oficiálně zapojili do projektu Šdš) propagují na školách, kde působí,  nějakým 

způsobem šachovou hru.  Může se jednat třeba i  o velmi nepravidelné počiny 

vyplývající spíše z osobního nadšení ze hry než o oficiální evidovanou činnost. 

Občasné zadání úlohy s šachovou tématikou do výuky, upozorňování na důležité 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii


šachové události,  zřízení volně dostupného šachového koutku ve studovně, podpora 

aktivních šachistů-žáků/studentů, organizování školních týmů,  doprovody na školní 

šachové turnaje apod. Ne každý nadšený šachista-pedagog má čas věnovat se 

pravidelnému vedení kroužku, a přesto může a má prostor alespoň pro minimální 

upoutání pozornosti jemu svěřených dětí k šachové hře.“ (chess.cz, V. Souralová, 

8.1.2018) 

Je důležité začít právě s pedagogy, kteří již pro šach ve škole něco dělají. 

Motivovat je, aby prezentovali svou práci (stačí jednou dvakrát do roka, články, 

fotografie,….ty většinou stejně píší do svých školních časopisů, na školní weby 

apod., případně dílčí úspěchy na Facebooku, Pinterestu nebo prostoru poskytnutém 

na webu svazu), a jejich úspěchem motivovat  další učitele, kteří dosud ze šachu ve 

třídě měli obavy. Významnou pomocí může být i vytvoření tematických plánů 

zařaditelných ke školním vzdělávacím plánům. (nešlo by o závazné dokumenty, ale 

spíše „kuchařky“ návodů, příručky, zdroj inspirace a metodických poznámek 

k šachům ve škole, které zdůrazní i mezipředmětové vztahy s VV, ČJ, M, Z, D atd.) 

Motivací mohou být také věcné či finanční odměny školám, kde koutky fungují. 

K prezentaci lze využít web chess.cz, web Šdš, dětské časopisy, facebook, youtube, 

výstavy v DDM, reklamní plochy na větších turnajích a šachových festivalech …. 

 

Mnoho užitečné práce  by mohla zastat i nová Komise rodičů.  Její doporučení 

může spustit vlnu žádostí ze strany rodičů směrem k učitelům o pořizování  

šachových souprav do tříd, kam chodí jejich děti. To bude mít kladný efekt i na jejich 

spolužáky. Důležité je vyzdvihnout případy, kde se záměr setkal s úspěchem, protože 

to bude motivovat další učitele.  

 

 

 

 

 

Aby děti ve škole zaujal šachový koutek a  nebo aby jeho zřízení přímo samy 

začaly po učitelích vyžadovat (lepší varianta), je potřeba i dostatečná „mimoškolní“ 

motivace. Kladu si otázku, kde všude mohou děti mladšího školního věku 

PRAVIDELNĚ narazit na šachy.  Moc takových míst  bohužel není.  Takže je nutné  

je aktivně  vytvářet.  Ve finále to podpoří i naši „věc“ . 

 

Např.  



1. kontaktovat redakce dětských časopisů a domluvit pravidelnou rubriku/stránku 

s šachovou tématikou, rozhovory s dětskými šachisty, reportáže z šachových 

akce určené především pro mladší dětské čtenáře. 

2. zvážit možnost vyjednání produkce  pravidelného, krátkého,  ale dostatečně 

atraktivního  pořadu pro děti na ČT Déčko (ano, uvědomuji si, že toto by bylo 

asi náročné dojednat , ale proč do toho nejít? )  

3. vytvoření youtube kanálu speciálně zaměřeného pro děti šachisty i nešachisty. 

Nemusí se jednat jen o výuková videa, ale především o  reportáže, šachové 

písničky, rozhovory. Přispěvatelé mohou být i sami učitelé , popř. starší žáci, 

trenéři na turnajích, vedoucí na šachových táborech. Malí budoucí šachisté 

potřebují svého „šachového youtubera“, šachový dětský vlog. 

4. sestavení zábavného celodenního  programu s šachovým obsahem pro děti 

mladšího školního věku  na určitém místě (něco jako Dětský šachový den), 

kam by učitelé mohli vzít třídu na školní výlet. (dejme tomu  2-4 termíny 

v červnu, uvědomuji si, že by to bylo náročné na sehnání lektorů, program by 

mohl být sestaven například z běžných šachových aktivit, které používají 

lektoři na šachových táborech, doplněný o atrakci živé šachy apod.) Když 

může fungovat Jump park, Dino park, IQlandia a podobné atrakce, nemohlo by 

fungovat i dočasné místo Chess Park?  

5. vytvořit jednoduchou! aplikaci s šachovou tématikou pro děti, která děti 

zaujme vhodnou dětskou grafikou i hudbou.  Reklama je samozřejmě 

nezbytná, např. dostatečně atraktivní velké plakáty ve školách. Součástí 

aplikace může být i odkazování na nejbližší šachový oddíl.  

 

 

Další inspiraci a náměty na postupy a strategii  propagace šachu  můžeme získat 

při cílené spolupráci s kolegy v zahraničí. Školy, které již začlenily šachy do svých 

vzdělávacích plánů,  by měly být nasměrovány k vhodným partnerským školám 

v okolních státech. Tyto partnerské vztahy mohou školy využít i k podpoře výuky 

cizích jazyků během vzájemných návštěv. 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle projektu 

 

Hlavním cílem projektu Šdš by neměla být pouze podpora zavedení šachu do 

vyučování na základních a středních školách. Přiznejme si, při sebevětší snaze – 

masové zavádění šachu do vzdělávacích plánů škol je v současných podmínkách 

těžko dosažitelný cíl, protože učitelé nešachisté navyšování obsahu učiva o šachy  

nevnímají jako zásadní přínos a nepřijmou ho, pokud sami nejsou fanoušky šachu. 



Jeho cílem má být především zvýšení celkového počtu škol,  kde se děti vůbec 

mohou  přiměřenou formou  s šachem seznámit bez  zbytečného zatížení učitelů nad 

rámec jejich běžných povinností.  Poté dojde přirozeně i k nárůstu zájmu dětí a 

mládeže o vstupování do šachových oddílů, které jsou již na péči o ně a o jejich 

sportovní šachový růst  dostatečně připravené.  

 

Mým hlavním cílem při výkonu funkce manažera projektu Šachy do škol bude 

zlepšení celkového povědomí o existenci tohoto projektu mezi  zaměstnanci 

mateřských, základních a středních škol a zvýšení počtu dětí, které  ve škole mají 

možnost zasednout k šachovnici.  

 

„Co jste dělali ve škole o přestávkách?“ 

„Svačili,  koukali občas do mobilů, připravovali si učení, blbnuli, četli si, kreslili, 

povídali si a hráli šachy.“ 

 

Za patnáct let chci slyšet podobné odpovědi u většiny mladých lidí, které potkám. 

Zatím mi takto odpovídá cca 40 dětí. To mi nestačí.  

 

 

Mgr. Venuše Souralová 

 

 

15.5.2018 v Praze 

      

 

 

 

 

 

 

 


