
Zápis z výjezdního zasedání TK, Studenov 24-25/7/20 

 
Přítomni : Pospíšil, Vokáč, Juřek, Chrz, Daniel 

Omluveni : Neumann, Nováček, Beil 

 

1. Komise schválila projekt s pracovním názvem Trenérská amestie. Trenéři kteří vzhledem k absenci 

doškolení přišli o druhou nebo třetí trenérskou třídu kterou řádně absolvovali v roce 2003 a později (od té 

doby je k dispozici elektronická evidence) budou mít možnoost získat třídu zpět. Podmínkou je  prokázání 

propadlé třídy a současně účast na jednodenním doškolení na podzim letošního roku. Předběžně byly 

vybrány termíny 3/10 a 5/12, snahou komise bude vhodné geografické rozdělení seminářů. 

 

2. Komise jednala o současné podobě T4, kterou je možno získat buď on line nebo klasickým 

jednodenním školením. Byl projednán návrh zavést nový titul Instruktor šachu pro absolventy on line kurzu, 

definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. TT3 zústane v podobě 2 víkendy + 1 den zkouška (neprošel návrh 

předsedy na zkrácení na 2 víkendy) a větší důraz bude kladen na pedagogiku a rozvíjení trenérských 

dovedností. 2TT bude pořádána alespon jednou ročně v podobě jak ted probíhá (opět důraz na pedagogickou 

odbornost). Systém 1TT projde důkladnou revizí s cílem udělat 1TT pro trenéry dostupnější, rovněž se 

komise vrátí k napojení trenérských tříd FIDE na náš systém. 

 

3. Komise nabízí krajským střediskům talentované mládeže pomoc při lektorském zajištění soustředění 

tak aby tato mohla proběhnout v každém kraji případně pro dva kraje společně. 

 

4. Komise bude iniciovat vytvoření  trenérské sekce na webu Svazu, která by měla obsahovat 

metodické návody pro jednotlivé výkonostní stupně šachistů (od začátečníků až po pokročilé) doplněné 

materiály které lze pro tuto výuku využít. M Vokáč pracuje na roztřídění materiálů, potřebujeme spolupráci 

webmastera. 

 

5. Na některém z příštích zasedání probere komise  rozpočet TK, jeho plnění a dá návrhy na změny a 

doplnění pro příští období. 

 

6. P. Chrz pověřen koordinací TT3 s kraji, nejbližší školení pořádá Praha v září. 

 

7. Komise se bude scházet virtuálně vždy první čtvrtek v měsíci v 19,00 na platformě Gotomeeting 

(zajištuje P. Chrz) a fyzicky se sejde alespon jednou za čtvrtletí, poprvé na konci podzimu (pravděpodobně 

během MČ mládeže). 

 

 

 

Zapsal – Evžen Pospíšil, 30/7/20 


