
Projekt

„Šachy do škol“ v Ostravě



V roce 2012 schválil Evropský parlament deklaraci, ve které 
doporučuje zavádění šachové výuky do vzdělávacích systémů 

jednotlivých členských států EU. Šachový svaz ČR navázal na tuto 
iniciativu s projektem Šachy do škol, Ostrava se připojila v roce 

2017.

Šachy jsou povinným předmětem již ve 30 zemích.

V České republice jsou šachy povinným předmětem v 15 školách.



Proč učit děti hrát šachy?

Řada empirických výzkumů přesvědčivě dokázala, že šachy 
podporují nejen paměť a schopnost logicky myslet, ale také 

uvažovat ve vzorcích, racionálně analyzovat situaci, rozhodovat se 
pod časovým stresem, najít rychle nejpodstatnější rysy nové 

pozice (situace), asociovat ji s pozicí již známou a zvolit 
odpovídající řešení. Děti, které se hodinu týdně věnují studiu 

šachů, a to bez ohledu na jejich talent a zájem, dosahují 
srovnatelně lepších výsledků ve škole než děti, které šachy 

nestudují.

Hra šachů je jedním z nástrojů pro rozvoj nadání a 
talentu dětí.



Z šachové historie

-vznik šachu ve 4. století v Indii

-první dochované šachové figurky v 10.století

-v roce 1475 dostává šachová hra pravidla, 
podle kterých se hraje dodnes



Z historie projektu „Šachy do škol“ v Ostravě

2017 – vznik projektu Šachy do škol“ v Ostravě

7 zapojených základních škol a 4 mateřské školy

Středisko volného času Korunka

2018 – 9 zapojených základních škol a 5 mateřských škol

2019 – 13 zapojených základních škol a 6 mateřských škol

2020 – podpis Memoranda o spolupráci v rámci projektu „Šachy do škol“

(Statutární město Ostrava, Ostravská univerzita, Šachový svaz České republiky, 
Středisko volného času Korunka)

15 zapojených základních škol a 7 mateřských škol

2021 – 16 zapojených základních škol a 11 mateřských škol



Podpora projektu - vzdělávání

2018 – cyklus seminářů „Šachové vzdělávání pedagogů I. a II.“

(Vladimír Talla, mezinárodní šachový velmistr, FIDE trenér – financováno statutárním městem Ostrava)

2020 – Seminář „Proč učit děti hrát šachy“

(Mgr. Venuše Souralová- celostátní manažerka projektu „Šachy do škol“-financováno statutárním městem 
Ostrava)

2021 – Seminář „Jak učit děti hrát šachy“

(Mgr. Venuše Souralová, Jozef Valenčík-aktivní šachový hráč- financováno statutárním městem Ostrava)

2022 – cyklus seminářů „Výuka šachu pro učitele“

(Jozef Valenčík – financováno statutárním městem Ostrava)



Podpora projektu - akce

2017

Mistrovství Moravskoslezského kraje v rapid šachu 
mládeže

(ve spolupráci se Šachovým svazem, za finančního přispění statutárního města Ostravy)

Městská šachová liga mládeže

(ve spolupráci se Šachovým svazem, za finančního přispění statutárního města Ostravy)



Podpora projektu - akce

2017

„Ostravský koník“ – účast na akci s dětmi ze Šachového 
zájmového útvaru Korunky a první šachové úspěchy



Podpora projektu - akce

2019 Turnaj pro děti z mateřských škol „O šachovou Korunku“

(za finančního přispění statutárního města Ostravy)



Podpora projektu - akce

2021 Okresní přebor družstev škol v šachu kategorie A

(ve spolupráci s Městským šachovým svazem Ostrava za finančního přispění statutárního města Ostravy))



9 důvodů, proč učit děti hrát šachy
• zvednou inteligenční kvocient (IQ);

• posílí dovednosti potřebné při řešení problémů,  naučí,  jak dělat obtížná  a abstraktní/teoretická/hypotetická  
rozhodnutí nezávisle;

• zvýší jazykové, matematické, paměťové schopnosti  a schopnost číst;

• pěstují kritické, kreativní a originální myšlení;

•poskytují praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která 
může pomoci zlepšit školní známky;

• učí, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší“ volbu z velkého množství možností;

• je výzvou pro nadané děti, protože potenciálně pomáhají těm nadaným žákům, kteří svým skutečným 
schopnostem zůstávají hodně dlužni (underachievers), neboť je učí,  jak se učit/poznávat a usilovat o výjimečný 

výkon;

• demonstrují důležitost flexibilního plánování, koncentrace a důsledků našich rozhodnutí;

• obohacují chlapce a dívky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti a  socioekonomické 
zázemí/původ/prostředí.



Jak se zapojit?

Středisko volného času Korunka je garantem projektu „Šachy do škol“ v Ostravě

- oznamte své zapojení do projektu na adresu: 
jana.secova@svc-korunka.cz

se jménem školy a se jménem a kontaktem na případného 
vyučujícího šachů nebo vedoucího šachového kroužku nebo 

jiné kontaktní osoby pro tento projekt a bude vám zaslán 
postup pro přihlášení i do celostátního projektu

„Šachy do škol“



Jakou můžete očekávat podporu v rámci projektu
„Šachy do škol“

- školy zapojené do projektu získají zdarma přístup do výukového šachového 

portálu a cvičebnice,
- učitelé budou mít možnost  absolvovat online školení trenérů IV. třídy  

- účastnit se metodických schůzek a workshopů, volně ke stažení budou 
podpůrné materiály,

- zapůjčení šachového materiálu ,
- pozvání na odborné semináře

- v případě, že nemáte lektora výuky šachů a přesto se chcete do projektu 
zapojit, oznamte, prosím, tuto skutečnost na:  jana.secova@svc-korunka.cz



„Hra v šachy nás učí,
abychom nikdy neztráceli odvahu jen 

proto,
že naše současné postavení vypadá tak 

špatně. “

Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, 
poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a 

diplomat 1706 - 1790



Děkuji za pozornost

V prezentaci byly použity zdroje informací z knih Garryho Kasparova, výzkum Dr.Petera Dauvergne (Sydney), výzkum  
Dr.Roberta Fergusona – výzkumy z let 1979-1983, 1995,2000, další informace byly použity z  www.chessmates.net, 

www.sachydoskol.cz

http://www.chessmates.net/
http://www.sachydoskol.cz/

