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Šachy pro nejmenší 

 

PROJEKT ŠACHY PRO NEJMENŠÍ V RÁMCI PROJEKTU MAP ORP OSTRAVA II 

 

 

Obsah projektu: 

 

Seznámení se speciální výukovou metodou hry šachu pro děti staršího předškolního věku, 

poslední ročník MŠ (5-6 let), vytvoření metodických materiálů o této výukové metodě. 

 

Odůvodnění a cíle projektu: 

 

Studie prokázaly, že hra šachu podporuje všestranný rozvoj intelektuálních schopností dětí, 

zlepšuje paměť, kombinační, matematické a analytické schopnosti, schopnost číst, intuici, 

kreativitu, schopnost soustředit se. Hra šachu má také pozitivní vliv na sociální vlastnosti dětí, 

učí se rozhodovat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, vyrovnat se s porážkou a poučit se z 

ní, vede k soustavnému zlepšování se. Hra šachu je velmi rozmanitá a mění se každým tahem, 

proto nutí děti intuitivně uvažovat a zároveň se adaptovat na rychle se měnící podmínky hry. 

Dosud neexistuje metodika k výuce šachů u dětí staršího předškolního věku. Metodika může 

být nabídnuta pedagogickým pracovníkům bez nutnosti absolvovat osobně vzdělávací 

kurz/seminář. 

 

Hlavním cílem projektu je začlenění výuky hry šachu do posledních ročníků mateřských škol 

ve správním obvodu ORP Ostrava. Dalšími cíli je proškolení pedagogických pracovníků 

mateřských škol ve způsobu učení hry šachu u malých dětí a vytvoření metodických materiálů 

k samostudiu této metody. Smyslem je také rozvoj matematické gramotnosti obecně, k čemuž 

má tato aktivita napomoci. 

 

Cílová skupina: 

 

Děti nejstaršího předškolního věku v posledních ročnících mateřských škol (5-6 let), mateřské 

školy zapojené do projektu MAP II a jejich pedagogičtí pracovníci, kteří o tuto aktivitu 

projeví zájem. 

 

Přínos pro cílovou skupinu: 

 

Zlepšení paměti, kombinačních, analytických, matematických schopností, intuice, kreativity, 

schopnosti soustředit se a dalších vlastností u dětí, proškolení pedagogů a možnost začlenit 

výuku šachu do osnov pro mateřské školy, vytvoření metodických materiálů pro širokou 

veřejnost. 

 

Harmonogram realizace a bližší popis: 

 

Od září 2018 začala, díky spolupráci statutárního města Ostravy a Střediska volného času 

Korunka a především jeho ředitelky paní Mgr. Jany Secové, probíhat v prostorách MŠ  
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Hornická 43A v Ostravě výuka šachu speciální metodou určenou pro děti staršího 

předškolního věku. Díky zapojení této MŠ do projektu MAP II a vstřícnosti lektorky Mgr. 

Tatsiany Bahatky bylo dohodnuto, že v rámci projektu MAP II bude od října 2018 zájemcům 

– pedagogickým pracovníkům z ostatních MŠ, zapojených do MAP II, umožněna účast na 

jednotlivých hodinách s výukou šachu, kde se budou školit a následně začlení výuku šachu 

také do edukačního plánu své MŠ. Výuka v tomto období probíhala v rámci školního roku 1x 

týdně, od září do přibližně května následujícího roku (dle schopností dětí).  

Vzhledem k obsáhlosti metodiky pro tuto aktivitu je nutné, aby každý pedagogický pracovník 

absolvoval celý cyklus besed s dětmi. 

Kapacitní možnosti MŠ Hornická umožňovaly ve školním roce 2018/2019 účast maximálně 5 

pedagogům v jedné výukové besedě. V tomto školním roce tak bylo „proškoleno“ 10 

pedagogických pracovníků. Od školního roku 2019/2020 došlo k přesunu výuky do větších 

tříd a tím se zvýšila také kapacita pro účast pedagogů z jiných MŠ na 10 pedagogů/1 lekce. 

 

 

09/2018 – 05(06)/2019 proškoleno 10 pedagogů, základy se naučí 10-12 dětí 

 

09/2019 – 05(06)/2020 proškoleno 20 pedagogů 

 

09/2020 – 05(06)/2021 plánováno je proškolit dalších min. 20 pedagogů  

  dle zájmu a okolností proškolení dalších pedagogů 

  základy šachové hry se budou učit děti v MŠ, jejichž pedagogové byli    

  proškoleni ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 

 

Od října 2020 došlo ke změně proškolování dalších pedagogických pracovníků z MŠ. Lekce 

budu probíhat 1x týdně a budou jednotlivě natáčeny na videokameru. Tyto nahrané lekce 

budou přihlášeným mateřským školám průběžně zasílány k samostudiu. 

 

Vytvoření metodiky:  

 

Souborem nahraných lekcí za období října 2020 až května (června) 2021 bude vytvořena 

metodika v oblasti pedagogiky, kde bude názorně vysvětlena nauka o metodě vyučování 

šachů pro děti předškolního věku.  

 

Partneři/účastníci projektu: 

 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

lektorka Mgr. Bahatka Tatsiana 

MŠ zapojené do MAP II 

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory 

Pedagogové, děti staršího předškolního věku 

 

Seznam zapojených škol ve školním roce 2018/2019: 

 

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace 

Mateřská škola, Klubíčko Ostrava - Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace 
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Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace 

 

Seznam zapojených škol ve školním roce 2019/2020: 

 

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace 

Mateřská škola,"Klubíčko" Ostrava - Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ignáta Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ 

Krestova 36A 

Mateřská škola Ostrava – Poruba, Sokolovská 1168, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

Mateřská škola Tarnavova 18, 700 30 Ostrava – Zábřeh (odloučené pracoviště Mateřské školy 

Ostrava, Za Školou 1, příspěvkové organizace) 

Základní škola logopedická s.r.o. 

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

Mateřská škola Mitušova 6 (odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy, Ostrava - 

Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace) 

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 1530 – 1531, příspěvková organizace 

 

Udržitelnost: 

 

Jedná se o dlouhodobou aktivitu. Cílem je proškolit dle zájmu co nejvíce pedagogů a zahrnout 

postupně výuku šachů natrvalo do výukových plánů posledních ročníků mateřských škol 

v celém území ORP Ostrava. V dalších letech je zamýšleno, že pedagogičtí pracovníci 

proškolení ve školním roce 2018/2019, 2019/2020 zapojí výuku šachu do své MŠ a zároveň 

dle zájmu nabídnou účast na lekcích dalším pedagogům. V současnosti je postupováno 

podobně, dle zájmu pedagogů a mateřských škol.  

 

Lektorka: 

 

Mgr. Bahatka Tatsiana, absolventka trenérské fakulty Akademie tělovýchovy a sportu v 

Minsku se specializací na šachy, specializuje se na výuku šachu dětí mladšího věku. Trenérka 

několika medailistů z mistrovství ČR i Běloruska. Vlastní titul mistryně FIDE, trenérka 

1. třídy, trenérská praxe přes 26 let. 

 

Náklady - co je hrazeno z projektu MAP II: 

 

Odměna z dohody o provedení práce lektorky, v dalších letech možnost hrazení odměn z DPP 

pro další lektorky dle počtu MŠ, kde se budou vzdělávat další pedagogičtí pracovníci. Bude 

hrazena odměna z DPP za vytvoření metodiky k výuce šachu u dětí staršího předškolního 

věku. 
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