Vzdělávání trenérů šachu
Vzdělávání trenérů zajišťuje TK ŠSČR.
Školení trenérů probíhá prezenční formou (soustředění) nebo online na internetu.
Semináře mohou probíhat prezenční formou (soustředění) nebo online na internetu.
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Přílohy:
- hlášení o školení (excelová tabulka)
- protokol o provedené zkoušce
- tematické plány pro školení trenérů jednotlivých tříd
- vzor testu pro školení trenérů II. třídy
- vzor testu pro školení trenérů III. třídy
- vzor testu pro školení trenérů IV. třídy

1. Organizace školení
Organizátor (dále jen pořadatel) školení (ŠSČR, krajský šachový svaz) má povinnost oznámit termín
školení TK ŠSČR a sportovnímu sekretáři ŠSČR nejméně 30 dnů před zahájením školení.
Pořadatel školení požádá TK ŠSČR o schválení jmen lektorů nejméně 30 dnů před zahájením školení.
Pořadatel školení požádá TK ŠSČR o schválení jmen členů zkušební komise včetně předsedy zkušební
komise nejméně 30 dnů před konáním závěrečné zkoušky.
TK ŠSČR uveřejní připravované školení na webu ŠSČR nejméně 21 dnů před začátkem školení.
Pořadatel školení do 30 dnů po posledním termínu školení pošle na ŠSČR (sportovnímu sekretáři a
v kopii předsedovi TK ŠSČR) hlášení o školení v excelovém formuláři.
Pořadatel školení eviduje protokol o školení, vyplněné testy, vzorové lekce, samostatné práce.

2. Požadavky na zájemce o studium a školení
- Zájemce o studium trenér I. třídy na FTVS UK musí mít maturitu, minimálně I. výkonnostní třídu, být
členem ŠSČR s platnou registraci a mít kvalifikaci trenér II. třídy.
- Zájemce o školení trenér II. třídy musí mít II. výkonnostní třídu a být členem s ŠSČR s platnou
registraci a mít kvalifikaci trenér III. třídy.
- Zájemce o školení trenér III. třídy musí mít II. výkonnostní třídu a být členem s platnou ŠSČR s
platnou registraci
- Trenérem IV. třídy se stane účastník online školení po úspěšném provedeném testu nebo úspěšnou
účastí na soustředění (jednodenním školení).
Zájemce, který nesplňuje výše uvedené požadavky může požádat TK ŠSČR o udělení výjimky.
Trenérem I. až III. trenérské třídy může být osoba starší 18 let.
Trenérem IV. třídy může být osoba starší 15 let, ale trénovat od 15 do 18 let může jen pod dohledem
osoby starší 18 let.
Všichni zájemci o studium a školení musí uhradit účastnický poplatek uvedený v Ekonomické směrnici
ŠSČR před zahájením školení. Výši poplatku může upravit pořadatel (ŠSČR, krajský šachový svaz).

3. Trenérské třídy a jejich platnost
- I. trenérská třída se realizuje odborným studiem na FTVS UK na základě uzavřené smlouvy mezi
ŠSČR a fakultou.
Doba platnosti I. trenérské třídy je doživotní, neurčí-li zákon o studiu VŠ jinak.
- II. trenérská třída se realizuje absolvováním školení v rozsahu 150-200 hodin podle dosažené úrovně
vzdělání posluchačů. Školení pořádá TK ŠSČR, orgán akreditovaného zařízení MŠMT v oblasti sportu.
Akreditaci ŠSČR obnovuje jednou za 3 roku u MŠMT. Získání II. třídy opravňuje dotyčnou osobu podat
žádost o vydání živnostenského listu na práci šachového trenéra.
Platnost II. trenérské třídy je 7 let. Poté se II. trenérská třída pozastavuje do doby splnění podmínek
pro obnovení, maximálně na 7 let.
Obnova platnosti II. třídy probíhá účastí na dvou seminářích pro trenéry II. třídy během 7 let.
- III. trenérská třída se realizuje absolvováním školení v rozsahu 45-49 hodin, školení pořádá krajský
šachový svaz.
Platnost III. trenérské třídy je 7 let.
Obnova platnosti III. trenérské třídy probíhá účastí na dvou seminářích pro trenéry III. třídy.
- IV. trenérská třída se realizuje absolvováním školení v rozsahu 10 hodin (školení pořádá krajský
šachový svaz) nebo absolvováním online školení na internetu.
Platnost IV. trenérské třídy je 7 let.
Obnova platnosti IV. trenérské třídy probíhá účastí na semináři pro trenéry IV. třídy.

4. Obsah studia a školení
Pro dálkové studium trenér I. třídy obsah specializovaných přednášek připravuje pověřená osoba TK
ŠSČR, obsah obecných přednášek zajišťuje trenérská škola FTVS UK.
Obsah přednášek školení IV. až II. tříd schvaluje TK ŠSČR. TK ŠSČR schvaluje lektory.
Některé přednášky se mohou uskutečnit po internetu.
Z některých přednášek mohou být pro účastníky úlevy (z šachových přednášek pro šachisty s vysokou
šachovou výkonností, z pedagogických přednášek pro šachisty s pedagogickým vzděláním).

5. Odměny trenérů a lektorů
Odměny pro trenéry a lektory se řídí ES ŠSČR.

6. Licence trenéra
Licence (certifikáty) vydává ŠSČR. ŠSČR schvaluje studia a školení všech stupňů. Zapisuje do databáze
hráčů (trenérů).
Trenérské třídy (licence) jiných federací mohou být uznány, pokud o to zájemce požádá a předloží
příslušné dokumenty.
Trenérská kvalifikace FIDE je postavena na úroveň kvalifikace trenéra III. třídy a opravňuje s úlevami
absolvovat školení trenérů II. třídy. Důvodem je skutečnost, že obsahová náplň školení trenérů FIDE
není v souladu s předepsanými požadavky MŠMT pro akreditovaná zařízení. Tento princip bude
uplatňován i v případě trenérských licencí jiných federací, pokud předložené dokumenty nedoloží
potřebný rozsah absolvovaného školení.
Současná kvalifikace minimálně trenéra II. třídy a trenéra FIDE opravňuje k zařazení do skupiny
nejvyšších odměn trenérům a lektorů v Ekonomické směrnici ŠSČR.

7. Zkoušky trenérů
- U studia trenérů I. třídy určuje charakter zkoušek FTVS UK a ŠSČR.
- U školení trenérů II. třídy zpracování samostatné práce ve formátu chessbase nebo wordu či jinou
ekvivalentní formou, kterou je třeba obhájit před zkušební komisí, a dosažení potřebného počtu
bodů v písemném testu.
Samostatnou práci zadává předseda zkušební komise. Samostatnou práci je třeba obhájit před
zkušební komisi. Termín zkoušky musí být do 30 dnů od posledního termínu školení.
- U školení trenérů III. třídy vypracování vzorové lekce, kterou je třeba obhájit před zkušební komisí.
Vzorovou lekci pošle účastník školení elektronicky pořadateli školení do 14 po ukončení školení.
Pořadatel ji pošle obratem všem členům zkušební komise, která do 14 dnů od data přijmu oznámí
rozhodnutí.
- U školení trenérů IV. třídy splnění potřebného počtu bodů v testu. Test lze splnit v den školení.

- Termín opravné a dodatečné zkoušky určí pořadatel školení. Nesmí přesáhnout 60 dnů od ukončení
školení.

8. Zkušební komise
- Složení zkušební komise schvaluje TK ŠSČR na návrh pořadatele.
- Návrh složení zkušební komise předkládá pořadatel ke schválení TK ŠSČR 14 dní před termínem
zahájení školení.
- Zkušební komise je složena ze 3 členů, z nichž předseda komise musí být z jiného kraje.

9. Semináře
TK ŠSČR pořádá každý rok minimálně dva semináře pro trenéry II. třídy.
Semináře pro trenéry IV. a III. třídy pořádá TK ŠSČR ve spolupráci s krajskými šachovými svazy.
Obsahem seminářů je prohloubení a zvýšení tréninkové úrovně trenérů všech stupňů.
Účastníkům je prodloužena platnost jejich trenérských tříd.

Schváleno na 134. VV ŠSČR s platností od 24. dubna 2019.

