
Zápis z druhého zasedání Trenérské komise 28/5/20 na platformě Gotomeeting 

 

Pritomni – Pospíšil, Neumann, Vokač, Juřek, Beil, Chrz, Nováček 

Nepřítomen – Daniel – stále potíže s připojením 

 

1. E Pospíšil podal návrh vstřícného přístupu k trenérům, kterým propadla trenérská třída 

nesplněním podmínky doškolení, členové TK s návrhem vyjádřili souhlas. M Beil upozornil na 

stávající legislativu (Vzdělávání trenéru šachu v ČR z 24/4/19) kde je pro 2-4 trenérskou třídu 

definován časový test 7 let po kterou je platnost TT pozastavena, poté propadá. Po delší diskusi 

rozhodnuto – trenéři kterým TT propadla v posledních 7 letech budou vyzvání k doplnění vzdělání 

tak aby jim třída mohla být obnovena. TK zajistí pořádání několika doškolovacích seminářů ještě v 

letošním roce, důraz bude kladen zejména na pedagogiku a psychologii vzdělávání. 

2. M Beil byl pověřen neformální funkcí legislativního koordinátora s cílem pravidelně 

kontrolovat činnost TK s ohledem na platnou legislativu Šachového svazu a případně iniciovat 

změny které jsou v kompetenci TK. 

3. M Vokáč upozornil na vhodnost sladění TT s trenérskými kurzy pořádanými FIDE i když se 

vzhledem k jejich ceně nepředpokládá masivní zapojení českých trenérů. 

4. P Chrz podal návrh změn ve školení T3 a T4, po delší diskusi rozhodnuto tento zásadní bod 

probrat při prvním osobním setkání kde bude možné mu věnovat dostatek času. Do té doby komise 

povolila pořádání T3 (které je v kompetenci krajů) formou dvou víkendových soustředění přičemž 

součástí druhého by již byly zkoušky. Chybějících 8 hodin bude nahrazeno samostudiem nebo 

elerningem, rozhodne pořadatel. Samozřejmě je také možné pořádat školení ve stávajícím formátu 

(2 víkendy + 1 den zkoušky). Ústecký kraj plánuje uspořádat T3 co nejdříve, zájemci ze všech krajů 

jsou vítáni. 

5. P Chrz pověřen výběrem termínu osobního pracovního setkání TK na kterém by bylo dost 

času pro dořešení bodu 4. 

6. M Vokáč připoměl vhodnost pořádání konferencí pro trenéry, tento koncept se v minulosti 

osvědčil a bude proto pokračovat. Při vhodném zaměření mohou být konference zároveň uznána  

jako doškolení pro trenéry učitých tříd. 

 

Zapsal - Evžen Pospíšil 


