
                              Jihočeský šachový svaz a TMK svazu pořádají 

 ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III TŘÍDY.Termíny 11,12.5. a 18,19.5.2019 

Vedoucí školení: Alois Bartoš tel. 732 247 053.                                                           

Přihlášky posílejte mailem  na : abartos@volny.cz do 30.dubna 2019   

Podmínkou pro konání školení je minimální počet 6 zájemců. 

Školení se mohou účastnit členové ŠSČR při zaplacených příspěvcích a věku 

min.17 let. 

 Poplatek za školení je 1.000 Kč,sumu odešlete do 7.5 2019 ,v případě uznání 

grantu KÚ JČ bude vráceno 500 Kč.                                                                                                                           

Přihlášení uhradí poplatek na číslo účtu 7000018747/8040 .Variabilní symbol  

uveďte 35. Dále napište své jméno jako zprávu příjemci.                                                                                                        

 Úhrada vkladu,vypracování písemné práce a úspěšné vykonání zkoušek je 

podmínkou pro udělení III TR.                                                                                      

 Termín závěrečných zkoušek bude stanovený po dohodě absolventů, je tu 

povinná odmlka 30 dnů po ukončení školení. (3 hodiny zkoušky). 

Výuka obsahuje 36 hodin a proběhne ve dvou víkendech: 11 + 12. 5.  a  18 + 

19.5.2019. 

Prvá (obecná část)  v areálu VŠTE České Budějovice, Okružní  10. 

Prvou část povede GM Marek Vokáč 

Sobota 11.5. 

9:00 - 12:00 metodika výuky taktiky (základní motivy, propočet, souhra, 

materiální nerovnováha) 

13:00 - 16:00 metodika výuky koncovek (věžovky, lehké figury, remízové 

motivy) 

16:15 - 18:15 praktické zkušenosti z tréninku 

Neděle 12. 5.  



9:00 - 12:00 metodika výuky zahájení (vývin, čas, prostor, jak studovat 

konkrétní zahájení) 

13:00 - 16:00 metodika výuky strategie (hodnocení pozice, statické a dynamické               

prvky, tvorba plánu, typové pozice) 

16:15 - 18:15 diskuse a dotazy účastníků 

M.Vokáč doporučuje účastníkům přinést si alespoň flash disk, bude rozdávat 

některé materiály.  

    Doporučený program obecné části (ale i odborné) najdete na webu ŠSČR 

chess.cz /trenérská komise/dokumenty. "Pokyny pro školení trenérů III třídy" 

Obecná část není povinná pro hráče s elo nad 2200. 

Druhá část proběhne v hrací místnosti ŠACHklubu Tábor, Světlogorská 

2771 Tábor. Je to bývalá ZŠ,200 metrů od konečné autobusu č.10. 

Sobota 18.5.:                                                                                                                  

  9.00 - 11.00   Psychologie a pedagogika: Mgr Lada Veverková PhD,    

 11.00 - 13.00  Způsob výuky v kroužku,individuální a skupinový trénink.:A.Bartoš 

 14.00 - 18.00   Práce s databázemi,využití počítačů: Jaroslav Alexa. 

                        Je vhodné si vzít vlastní notebook pro praktické vyzkoušení. 

Neděle: 19.5.:                                                                                                                     

  9.00 - 11.00    Pěšcové koncovky: Jaroslav Odehnal -dokončení obecné části,         

 11.00 - 13.00   Příprava na turnaj,zápas, rozbory partií: Mgr.Milan Borkovec.           

 14 .00 - 16.00   Pravidla FIDE,změny: Petr Hostaša,      

  16.00 - 18.00  Didaktika šachové výuky a výměna praktických 

                         poznatků, zadání pro písemnou práci a test,: Alois Bartoš. 

 


