
Zápis z on line zasedaní TK 2/6/22 
 
Přítomni : Pospíšil, Nováček, Juřek, Chrz, Novotný, Beil, Neuman 
 
Nepřítomni :  Daniel 
 
1. Byla projednána úprava materialu Vzdělávání trenérů v šachu. Platné podmínky pro obnovu 
trenérské třídy (2 doškolení během 7mi let) jsou poměrně nepraktické a technicky náročné. Komise 
schválila změnu na povinost absolvovat jedno doškolení za 5 let. E Pospíšil zajistí změnu 
příslušného dokumentu. 
2. Komise projenala možnost pořádání doškolení on line a téměř jednohlasně se vyslovila proti 
tomuto návrhu. Panovaly obavy, že by se takto z doškolení mohla stát ryze formální záležitost a 
prezenční doškolení by v podstatě zanikla. Současně se komise domnívá, že každý trenér by měl být 
schopen se 1x za 5 let účastnit jednodenního školení, kde se i setká s kolegy a načerpá nové podněty. 
3. V souvislosti s bodem 2 si je TK vědoma nutnosti pořádat alespon 4 doškolení v 
kalendářním roce, pokud nebudou platit zvlaštní hygienická opatření jako loni a předloni. Jako 
náhradu za zrušené doškolení 11/6 (málo přihlášených) navrhujeme 26/6 (Praha), další termíny 
budou 28/8 (Hradec Králové, zajištuje P Chrz), konec zaří (MS kraj) a začátek listopadu (místo 
určíme dle zájmu). TK rovněž přijala zásadu, že pokud se nepřihlásí týden před konáním doškolení 
alespon 10 účastníku, akce se nebude konat. 
4. TK doporučila VV na základě testování uzavření smlouvy s platformou Chesskid a VV na 
minulém zasedání návrh schválil. Bohužel ale s dodavatelem byla od té doby obtížná komunikace a 
nesplnil bez vysvětlení ani termíny které si sám stanovil. To vzbuzuje pochybnosti zejména ve dvou 
oblastech 
                                   a) dodavatel slíbil lokalizaci do čestiny (s vyjímkou bonusových materiálů) k   
   datu zahájení ostrého provozu 1/9/22. Jestliže by termín nesplnil, můžeme 
   sice  inkasovat smluvní pokutu, ale  nezdařený start nám to nenahradí.  
   Vzhledem k zahájení školního roku nejsou z naší strany žádné odklady  
   možné. Tato možnost se teď jeví jako velmi reálná. 
 
   b) v první fázi zavádění nové platformy do škol a kroužků bude jistě potřeba 
   zvýšená podpora dodavatele, pokud ale nebude komunikovat (jako ted),  
   můžeme mít velké problémy. Opět smluvní pokuta nám nepomůže. 
 
  
 Na základě těchto pochybností se komise rozhodla doporučit VV variantu 2 z výběrového 
 řízení a tou je prodloužení smlouvy s Learnigchess o 1 rok. Tím získá Learningchess čas na 
 modernizaci rozhraní, které je poněkud zastaralé, My Chess na doplnění funkcionality a 
 Chesskid na plnou lokalizaci do češtiny. Nevýhodou je nutnost nového testování a 
 výběrového řízení, ale rizika varianty 1 se zdají být příliš vysoká. 
 
 
 
 
 
Zapsal : Evžen Pospíšil 


