
Zpráva o současném stavu projektu LearningChess.net 

LearningChess je celosvětová platforma šachové výuky pro každého, kdo 

má zájem hrát a učit se šachy. Program LearningChess obsahuje speciální prvky 

šachové výuky. Je vhodný pro absolutní začátečníky, amatéry, závodní hráče i 

děti. LearningChess Program je vytvořen od úplných začátků, takže kromě 

domácí výuky může být používán i při školním vzdělávání nebo v šachových 

oddílech. Z toho důvodu jsou šachové kurzy rozděleny do 36 lekcí, aby pokryly 

celý školní rok. (www.learningchess.net) 

 

ŠSČR poskytuje zdarma přístup do unikátního výukového programu 

Learningchess.net  školám zapojeným do projektu Šachy do škol a oddílům, které 

splňují podmínku počtu žáků. Program je v češtině a lze jej kromě počítačů či 

tabletů využít i pro prezentaci prostřednictvím interaktivních tabulí. O této 

možnosti jsou zájemci stručně informování na webu www.chess.cz pod záložkou 

Šdš - Jak se zapojit. Organizace je rozdělena mezi sekretariát, který eviduje 

žádosti a přiděluje nové licence a manažera Šdš, který kontroluje dodržování 

podmínek užívání. 

 

Statistika  

Šachový    svaz   poskytl   zdarma v loňském   školním roce licence pro 

1075 jednotlivců  ve 44 školách a  licence pro  922 jednotlivců ve 38 oddílech + 

2 licence na testování pro plátce.  (dle tabulka Excel Seznam škol, oddílů, plátců) 

Podle údajů v sekci Central Management (Learningchess.net) bylo 

zaregistrováno svými učiteli či trenéry 1487 jednotlivců. 

K datu 31. 8. 2018 uděleným licencím vypršela platnost. Budou na základě 

žádostí škol a oddílů udělovány znovu.  

Podmínky pro poskytnutí licence zdarma 

Školy – zapojené v projektu Šachy do škol s počtem nejméně osm členů 

Oddíly registrované v Šachovém svazu ČR – které splnily podmínky zařazení do projektu Podpora šachových 

kroužků alespoň jednou v letech 2015 a 2016 

Ostatní oddíly registrované v Šachovém svazu ČR – které sice nesplnily výše uvedenou podmínku, ale prokáží 

přiloženým seznamem, že mají alespoň 8 členů mladších 18 let 

Školy i oddíly mohou získat i více licencí – jedna licence na každý kroužek o počtu 8 a více dětí. 

Všichni mají povinnost zaslat emailem seznam dětí v kroužku, který bude obsahovat datum narození, adresu 

bydliště a u škol také třídu. Tento seznam zasílají na sekretariát ŠSČR.  

Dále uvedou iniciály trenéra nebo učitele, věk, email a telefon. Požadovaný minimální věk je 18 let. 

(dle dokumentu Podmínky Learningchess.net z roku 2016) 

http://www.learningchess.net/


Propagace   

Aktuálně nedostatečná. 

Na www.sachydoskol.cz  poslední zmínka v článcích listopad 2017 a únor 

2018 (vyhlášení soutěže a výsledků řešení diagramů online), na webu chess.cz to 

samé, podobné info na stránkách klubu Havlíčkův Brod. Jinak  byl LearningChess 

zmíněn jen v začátcích v některých komuniké ze schůzí VV. 

Podrobněji rozebral tento program (možnost jeho využití a podmínky) 

článek na www.prazskysach.cz v prosinci 2016.  

V současnosti je informace o existenci  LearningChess a o možnosti využití 

zdarma  v záložce Šachy do škol → Jak se zapojit a na jednom slidu Prezentace 

Šachy do škol (M. Veselý). Dále je na webu Šachy do škol odkaz (tak trochu 

anonymně skryt) v dlaždici ONLINE VÝUKA. 

 

Moje doporučení do budoucna  

Soustředit se na šíření povědomí o existenci LearningChess mezi trenéry, 

učiteli, dětmi a mládeží a veřejností vůbec.  

- Články v pedagogických periodikách (2x během školního roku do 

Učitelských novin, Učitelských listů, dále Portál, Komenský, Perpetuum, 

Waldorf…atd.) s odkazy na hlavních FB stránkách různých ped. platforem  

(Učitelé+, Škola zvesela, Pedagogické info apod.) 

- Pravidelně připomínat  existenci  LearningChess na webu www.chess.cz i 

sachydoskol.cz (alespoň 4x během školního roku : září - představení 

programu v samostatném článku,  říjen - upozornění na první soutěže pro 

děti, leden – článek s krátkými zprávami – recenzemi přímo ze škol (ala 

„Proč nás LearningChess baví“),  v průběhu druhého pololetí článek 

zhodnocující např. nejaktivnější skupiny, rozhovory s vyučujícími, kteří 

Learningchess využívají apod.  

- Zveřejňovat informace/články o programu na webech Krajských 

šachových svazů, popřípadě požádat o toto zveřejnění na klubových 

stránkách i samotné oddíly 

- Články o existenci LearningChess v dětských časopisech  (ABC, 21.století 

Junior, Epocha, pro menší Mateřídouška apod.) – nutná osobní komunikace 

s šéfredaktory těchto časopisů 

- Krátké články na webech určených pro děti:  detsky-web.cz, alik.cz, 

detsky-seznam.cz atd. (jen pro zajímavost: https://www.alik.cz/a/sachy-

sport-nebo-umeni)  - nutná komunikace s administrátory těchto webů 

https://www.alik.cz/a/sachy-sport-nebo-umeni
https://www.alik.cz/a/sachy-sport-nebo-umeni


- Opakovaně pořádat soutěže na LearningChess (krátkodobé, bez posouvání 

termínů, pro různé výkonnosti, třeba desetkrát za rok). Vyhlašování zadání 

a výsledků je vhodný materiál ke zveřejňování. 

- Facebook – pravidelné příspěvky s obsahem, který zmiňuje LearningChess 

(sdílení obsahu s https://www.facebook.com/LearningChess/), podpora 

učitelů a trenérů, aby sami přidávali LC obsah například na stránku Učitelé 

za šachovnicí.  

- Zveřejnění videa s návodem na použití LearningChess –  možno pro 

začátek opatřit titulky již existující video z kanálu 

https://www.youtube.com/channel/UCJDE7OaR0Pg3tSI80sfFcbQ 

- Zmínka v televizním programu V šachu 

- Reklamní plochy na velkých turnajích se základními informacemi  

- Zařazení tématu LearningChess do školení trenérů nižších tříd 

- Zařazení LearningChess do obsahu motivačních přednášek pro děti   

- Zařazení LearningChess mezi témata probíraná na oblastních metodických 

schůzkách pro učitele 

- Oslovovat opakovaně oddíly a školy, které dosud LearningChess 

nevyužívaly, s využitím recenzí od škol „spokojených klientů“ nebo 

s využitím obsahu z blogu na https://learningchess.net/blog/?lang=cz 

- Zahrnout položku „Máme zájem o LearningChess“ již do formuláře 

přihlášek do projektu Šdš 

- Podrobné informace o způsobu zapojení do programu zveřejnit  pod 

samostatnou záložkou v nabídce vlevo na webu chess.cz (ty informace, 

které jsou rozesílány v současnosti až jednotlivým zájemcům po vyžádání) 

 

- V průběhu druhého pololetí aktivně získávat zpětnou vazbu od učitelů a 

trenérů, kteří program využívají (ne formou povinných zpráv) 

 

 

 

 

 

Venuše Souralová        3. 9. 2018 

 

 

 

https://www.facebook.com/LearningChess/
https://www.youtube.com/channel/UCJDE7OaR0Pg3tSI80sfFcbQ
https://learningchess.net/blog/?lang=cz

