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                     TMK VE SPOLUPRÁCI SE STK MKŠS POŘÁDÁ
                 ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ŠACHU 3. TŘÍDY

Předpokládaný rozsah 33 hodin přednášek, 10 hodin vypracování písemné 
práce, samostudium a konzultace, 3 hodiny zkoušky. Podrobnější informace lze 
nalézt na webových stránkách ŠSČR- Pokyny pro školení trenérů 2. - 4. třídy. Ke 
školení se mohou přihlásit členové registrovaní v ŠSČR ve věku min. 17 let.

Vedoucí školení: Vlastimil Neděla 777 197 229  email: vlastikned@centrum.cz

Lektoři: Rostislav Kuboš, tr. 1. třídy, Karel Záleský a Vlastimil Neděla, tr. 2. třídy.

Místo konání: herna TJ Slovan Havířov, Opletalova 1218/8b, Havířov – Šumbark.
V případě překročení kapacity:  herna SK Slavia Orlová,  Na Stuchlíkovci 340,      
Orlová – Lutyně. 

Pátek 14. 4. 2023  
8:30 – 12:45     5 přednáškových hodin
12:45 – 13:45   přestávka na oběd
13:45 – 18:45   6 přednáškových hodin  
 
Sobota 15. 4. 2023
8:30 – 12:45      5 přednáškových hodin
12:45 – 13:45    přestávka na oběd
13:45 – 18:45     6 přednáškových hodin

Neděle 16. 4. 2023
8:30 – 12:45       5 přednáškových hodin
12:45 – 13:45     přestávka na oběd
13:45 – 18:45     6 přednáškových hodin

Místo konání bude upřesněno včas- po uzavření přihlášek. Rovněž budou 
zaslány informace o možném objednání obědů a možnostech ubytování (v 
případě zájmu).

Závěrečné zkoušky se budou konat v sobotu 20. 5. 2023 od 8:30 v herně, ve 
které proběhne školení.
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Ke zkoušce bude připuštěn pouze uchazeč, který absolvoval min. 80% 
přednášek. Na vlastní žádost je možné poskytnout úlevu:

1) osobám s vysokoškolským pedagogickým vzděláním- na pedagogickou 
část – 2 hodiny

2) osobám, jejichž koeficient na LOK ČR v praktickém šachu bude v době 
zahájení školení ve výši min. 2200 bodů- 20 hodin ze šachové části

Po ukončení přednášek následuje samostudium a vyhotovení písemné práce na
přidělené téma, kterou je nutno zaslat do 30. 4. 2023 na e-mail vedoucímu 
školení.

S sebou min. zápisník, psací potřeby- eventuálně notebook- nejlépe 
s Chessbase.

Poplatek za školení činí 1000,- Kč. Veškeré výlohy spojené se školením si 
hradí účastníci. Na žádost bude vystavena faktura MKŠS.

Přihlášky posílejte na e-mail vedoucího školení do 22. 3. 2023. Nejlépe i 
s tel. číslem. Také s informací ohledně zájmu o ubytování a obědy. Organizátor 
si vyhrazuje právo na odvolání akce v případě nenaplnění min. počtu účastníků.

Platby zasílejte převodem na účet MKŠS- viz záhlaví výše. Do poznámky pro 
příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Také do 22. 3. 2023. V případě 
zrušení akce budou přijaté platby vráceny zpět.


