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Trenérsko-metodická komise  
Moravskoslezského krajského šachového svazu pořádá seminář pro pedagogy 

Hrajeme šachy 
 

Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích světa.  Na základě řady studií přijal v roce 2012 Evropský parlament 
deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachu do vzdělávacích systémů v členských státech EU. 
 
Statutární město Ostrava v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP ORP Ostrava) začlenilo 
tuto aktivitu mezi strategické aktivity rozvoje vzdělávání ve městě.  Šachová výuka by měla u dětí ZŠ a MŠ přispět k: 

 rozvoji nejen mentálních schopností, ale také osobnosti a sociálních dovedností dětí 
 posílení jazykové, matematické a paměťové schopnosti včetně schopnosti číst 
 přesnému a rychlému rozhodnutí pod časovým tlakem 
 rozvoji kritického, kreativního a originálního myšlení 
 zlepšení dovedností při řešení problémů 
 zlepšení schopnosti soustředění u dětí 
 odhalení a rozvoji různých nadání u dětí 
 budování odpovědnosti za svá rozhodnutí 
 překračování jejich hranic (zlepšení stavu u dětí se speciálními poruchami učení, syndromem ADHD apod.) 
 zvýšení inteligenčního kvocientu (IQ) 

 
Hlavním koordinátorem projektu „Šachy do škol v Ostravě“ je SVČ Korunka, která nově nabízí již širokou škálu aktivit 
pro děti a rovněž pro mateřské a základní školy. SVČ Korunka úzce spolupracuje s Moravskoslezským krajským 
šachovým svazem a se Šachovou akademií Ostrava a na tento kurz naváže nabídkou akreditovaného kurzu od NIDV 
(v rámci DVPP) pro pedagogy.  
   
Tento seminář je neakreditovanou vzdělávací aktivitou a je určen všem pedagogům, kteří se chtějí naučit hrát šachy 
a začít ve škole vést kroužek nebo implementovat šachovou výuku do ŠVP na svých školách.  
Cílem semináře je, aby pedagogové sami dokázali sehrát šachovou partii. Seminář se věnuje  šachové výuce 
pedagogů.   
 
Současný seminář je vhodný zejména pro pedagogy, kteří ještě neumí hrát šachy nebo jsou pouze obeznámeni 
s úplnými šachovými základy. Začínat se bude se seznámením se šachovnicí a tahy jednotlivých figur. V rámci kurzu 
pedagogové získají správné šachové návyky. 
 
Seminář je zcela zdarma a bude probíhat ve dvou bězích v uvedených termínech (viz tabulka níže) v čase od 9.00 
hod. do 12.00 hod. V lekcích v jednom týdnu se bude probírat jedno stejné téma. 
Na výběr jsou dva běhy. První běh se koná na Středisku volného času Korunka, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory 
a druhý běh se uskuteční ve Středisku přírodovědců, ul. Čkalovova 10, Ostrava-Poruba. 
  

 

  
Seminář povede mezinárodní šachový velmistr Vladimír Talla.   
V případě Vašeho zájmu pošlete vyplněnou přihlášku e-mailem na: vladimir_talla@icloud.com, tel. 608 468 895   

Termín semináře 
 

květen-červen 2017 

       První běh Korunní Druhý běh Čkalovova 

1. lekce úterý 16. 5. 2016 čtvrtek 18. 5. 2017 

2. lekce čtvrtek 25. 5. 2017 úterý 23. 5. 2017 

3. lekce pondělí 29. 5. 2017 pátek 2. 6. 2017 

4. lekce úterý 6. 6. 2017 čtvrtek 8. 6. 2017 

5. lekce čtvrtek 22. 6. 2017 úterý 20. 6. 2017 


