
Brněnská šachová škola 
 

pořádá z pověření Jihomoravského šachového svazu 
 

školení trenérů šachu 3. třídy 
 
 

Předpokládaný rozsah 33 hodin přednášek, 3 hodiny přednášek, 10 hodin vypracování písemné práce, dále 
konzultace a samostudium, 2 hodiny zkoušky, celkem 47 hodin. Podrobnosti školení stanovují organizační pokyny pro 
školení trenérů na internetových stránkách ŠSČR  
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/08/Priloha_10_VV96_Pokyny_pro_skoleni_treneru_2-4_tridy.pdf.  
Ke školení se mohou přihlásit členové registrovaní v ŠSČR, věk minimálně 17 let. 

Vedoucí školení: Miroslav Hurta tel. 724 314 231 (po 22. hod.), e-mail: mhurta@volny.cz 

Lektoři: IM Richard Biolek, GM Petr Velička, Mgr. Miroslav Hurta 
 
Neděle 15. 5. 2022 ZŠ TGM RAJHRAD, Havlíčkova ulice 452 
 08.30 - 12.45  Dopolední blok přednášek (5 přednáškových hodin) 
 12.45 -  13.45 Oběd 
 13.45 – 18.45 Odpolední blok přednášek (6 přednáškových hodin) 
Sobota 21. 5. 2022 salonek hotelu Dukla VYŠKOV, Dědická 547/29 
 09.40 – 12.50 dopolední blok přednášek (4 přednáškové hodiny) 
 12.50 – 14.15 oběd     
 14.15 – 20.00 odpolední blok přednášek (7 přednáškových hodin) 
 20.00 – 21.00 večeře 
 21.00 – 22.30 praktická výměna zkušeností zkušeností ze šachového tréninku hráčů (2 hodiny) 
 22.30 – 24.00 přátelské posezení s malým občerstvením (nepovinná část školení) 
Neděle 22. 5. 2022 salonek hotelu Dukla VYŠKOV 
 09.40 – 12.50 dopolední blok přednášek (4 hodiny) 
 12.50 – 14.15 oběd     
 14.15 – 18.30 odpolední blok přednášek (5 hodin) 
 
Ubytování ze soboty na neděli zajistíme v hotelu Dukla ve dvoulůžkových pokojích, cena 700 Kč za celý dvoulůžkový pokoj 
včetně snídaně. Stravování (oběd, příp. večeře) bude zajištěno formou výběru z denního menu, cena cca 170 Kč. 
 
Pondělí 27. 6. 2022 klubovna Lokomotivy BRNO, areál IMOSU, Jana Babáka 2733, budova I 
 16.15 – 18.30 (3 přednáškové hodiny) zkoušky 
 
Pro připuštění ke zkouškám je nutno absolvovat nejméně 80% přednášek. Z této povinnosti mají úlevu: 

a) osoby s vysokoškolským pedagogickým vzděláním (na pedagogickou část – 2 hodiny přednášek) 
b) osoby, jejichž osobní koeficient na LOK ČR v praktickém šachu je v době zahájení školení minimálně 2200 

bodů (na obecně šachovou část – 20 hodin přednášek) 

Po absolvování přednášek následuje samostudium a zpracování písemné práce, kterou je nutno do 15. 6. 2022 zaslat 
vedoucímu školení.  

Poplatek za školení činí 1000,- Kč. Účastníci si rovněž hradí veškeré své případné pobytové výlohy a cestovní náklady. 
Za přihlášku v termínu (do 10. května) získává každý účastník slevu na poplatku za školení 100,- Kč. 

Vybavení účastníků: zápisník, psací potřeby, pro práci s databázemi je vhodné mít svůj vlastní notebook 
s nainstalovaným programem Chessbase (není však podmínkou). 

 
Přihlášky ke školení podávejte na adresu vedoucího školení do 10. května 2022 
Platby: Poplatek za školení (a příp. za ubytování ve Vyškově) lze uhradit dvojím způsobem: 

a) převodem na účet Brněnské šachové školy 196333615/0300, do poznámky pro platbu uveďte jméno účastníka, 
za kterého je placeno 

b) v neděli 15. května na místě konání v hotovosti. 

Na požádání můžeme vystavit fakturu.  
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