Návrh specifikace podmínek zřízení Koutku Eduarda Lendla v MZK
Koncept
Cílem zřízení Koutku je systematická podpora zájmu o šachy mezi mládeži
využíváním informací o pedagogickém významu šachu
Cílovými skupinami jsou:
 Rodiče a prarodiče dětí školního věku
 Učitelé šachu na základních a středních školách, vedoucí školních šachových
kroužků
 Šachoví trenéři mládeže v šachových oddílech
 Středoškoláci a vysokoškoláci – neregistrovaní i registrovaní šachisté
Materiálové podmínky:
MZK :
a) zajistí doplňování fondů ze šachové literatury se zaměřením na literaturu
využívanou při výuce šachu a rozvoji šachových dovedností
b) zajistí pro čtenáře MZK přístup k internetovým šachovým databázím
c) zajistí pro čtenáře MZK přístup k on line přenosům významných šachových
událostí
d) zajistí využívání části prostor čtenáři MZK pro šachovou hru se zapůjčenými
šachovými soupravami
e) zajistí zapůjčování čtenářům MZK digitální šachové soupravy pro studijní účely
f) zajistí digitalizaci významných šachových knih dle doporučení ŠSČR
ŠSČR:
a) zajistí dohodnutý počet klasických šachových souprav pro využívání čtenáři MZK v
Koutku – soupravy daruje MZK
b) zajistí jednu digitální šachovou soupravu pro studijní účely – soupravu daruje MZK
c) zajistí pro MZK speciální šachové SW produkty využitelné pro studijní účely
d) doporučí MZK digitalizaci významných šachových knih
Aktivity MZK ( přednášky, dostupnost databází, on line přenosy etc.)
a) zvýší informovanost čtenářů MZK o specializovaném šachovém knihovním fondu a
o rozšíření poskytovaných služeb v nově zřízeném Koutku
b) rozšíří školení pro čtenáře o téma šachové database
c) organizuje přednášky externistů na témata šachová pedagogika, šachy a počítače
Aktivity PR (partneři-sponzoři, propagace v médiích etc.)
MZK:

a) poskytne prostory a technické vybavení pro propagaci šachové pedagogiky a využívání
počítačů v rozvoji herních dovedností u logických her
b) poskytne prostory pro výstavky týkající se výše uvedených témat ve spojení s
přednáškami ( osobnost E.Lendla, historie šachu na Moravě, systém měření výkonnosti
šachistů, šachové počítačové programy etc.)

ŠSČR:
a) zajistí propagaci Koutku v médiích
b) navrhne vedení MZK uzavření partnerských/sponzorských smluv (podnikatelé, vysoké
školy, akademické instituce)
c) zajistí pro podporu aktivit MZK za dohodnutých podmínek šachové experty a významné
šachisty
d) navrhne zapojení Koutku do propagace šachu v rámci akcí pořádaných ŠSČR.
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