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Zásady pro školení či seminář R1 
Školení a semináře rozhodčích 1. třídy pořádá výhradně Komise rozhodčích ŠSČR. Akci může uspořádat 
přímo, nebo k uspořádání zmocnit jiný subjekt.  

Školení je pořádáno v závislosti na zájmu rozhodčích 2. třídy o zvýšení kvalifikace, příp. zájmu subjektu 
(KŠS či oddílu) školení uspořádat. 
Seminář je pořádán každý rok minimálně 1krát pro možnost prodloužení účinnosti platnosti kvalifikace. 
Školení je minimálně dvoudenní, semináře postačují jednodenní. 

Počet lektorů je nutno zvolit dle předpokládaného počtu účastníků, pro školení i seminář R1 jsou nutní 
minimálně 2 lektoři. 
Požadavkem je, aby alespoň 1 z lektorů měl kvalifikaci FA či IA; doporučuje se, aby žádný z lektorů neměl 
nižší, než R1 (i na semináři). 
V případě více lektorů musí být určen vedoucí lektor, obvykle ten s nejvyšší kvalifikací, příp. praxí. 

Pozvánku na akci musí schválit KR ŠSČR, v pozvánce musí být uvedeno: 

a) specifikace akce (školení R1, u semináře zda jen nejvyšších tříd či i nižší); 
b) kdo pořádá (zda přímo KR ŠSČR či jiný subjekt na základě); 
c) vedoucí akce (fyzická osoba odpovědná za organizaci akce); 
d) termín konání; 
e) místo konání; 
f) lektoři; 
g) alespoň rámcový harmonogram (z něj musí být jasné, kolik času plánováno na lektorování); 
h) účastnický poplatek (viz ekonomická směrnice, mohou být poskytnuty slevy); 
i) datum, do kdy a komu se musí zájemci o účast přihlásit (není-li uvedeno, míní se „při prezenci“); 
j) ostatní informace dle specifik akce. 

Termín konání akce je zveřejněn minimálně 1 měsíc předem. Schválení pozvánky KR ŠSČR zajistí tak, aby 
byla zveřejněna nejpozději 14 před datem, do kdy se musí zájemci o účast přihlásit.  

Průběh akce organizuje vedoucí akce, harmonogram akce je vedoucí lektor oprávněn uzpůsobit aktuál-
ním potřebám. 

Od absolventů školení/semináře je nutno (ideálně v prezenční listině) krom jména a příjmení vyžádat i 
kontaktní údaje (e-mail a telefon) a adresu bydliště (alespoň obec); další údaje pro závěrečnou zprávu 
dle uvážení (např. identifikační údaje při shodě příjmení i jmen v databázi ŠSČR); 

Závěrečné testy jsou povinné pro absolventy školení); v případě semináře rozhodne o jednotlivých ab-
solventech vedoucí lektor (vesměs na základě doložené praxe, ale tu může posoudit i až dle vystupování 
absolventa v průběhu akce). 

Originály dokladů z akce (zejména vyhodnocené testy a prezenční listinu) uchová KR ŠSČR minimálně 
1 rok. 

Vedoucí akce vypracuje závěrečnou zprávu (předepsaný formuláři ve formátu XLSX viz zpráva z akce) a 
zašle ji - nejpozději 1 měsíc po skončení akce - odpovědnému členovi KR ŠSČR. 

Odpovědný člen KR ŠSČR ověří (v porovnání s databází ŠSČR) v závěrečné zprávě uvedená data a úspěš-
né absolventy zařadí do databáze KR ŠSČR. Ověřenou (příp. opravenou v dohodě s příslušnou osobou 
pořadatele) závěrečnou zprávu zašle OK ŠSČR k zanesení dat do databáze ŠSČR. 

Platnost (resp. prodloužení platnosti) kvalifikace rozhodčího je účinná okamžikem zařazení do databáze 
KR ŠSČR (možná několikadenní prodleva než je aktualizace objeví na webu ŠSČR ve výstupu z databáze 
ŠSČR). 

Zpracoval 21. února 2019 
Jan Malec, pověřený člen KR ŠSČR 
malec17@seznam.cz 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/03/Ekonomicka_smernice_SSCR_2019.pdf
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