Moravskoslezský krajský šachový svaz
IČ: 709 66 141, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
bankovní spojení: Komerční banka, 86-5214050217/0100

Školení trenérů a učitelů šachu
s možností získání certifikátu trenéra IV. nebo III. třídy
Školení je otevřené pro všechny zájemce, kteří mají zájem seznámit se s výukou šachu a chtějí
následně, jako začínající trenéři nebo učitelé, vést šachové kroužky v rámci povinného nebo
nepovinného předmětu ve školách nebo v kroužcích a šachových klubech. Všichni účastníci získají
osvědčení o absolvování školení. Absolventům školení z řad učitelů bude ihned po absolvování
školení vystaven certifikát o absolvování školení. Následné zkoušky se týkají výhradně zájemců o
kvalifikaci trenéra III. nebo IV. třídy.

Pořadatel:

Moravskoslezský krajský šachový svaz
organizační zajištění v průběhu školení:
Ing. Antonín Vilášek, tel.: 774 152 125, Ing. Marek Nábělek, tel.: 723 333 096

Místo:

Klubovna šachistů TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 1/20, Opava

Termín:

22. 6. 2018
23. 6. 2018
24. 6. 2018

Prezentace:

III. třída – v pátek 22. 6. v 9.00 – 9:45 hod. v místě konání školení
IV. třída a učitelé – v sobotu 23. 6. v 9.00 – 9:45 hod. v místě konání školení

Lektoři:

Evžen Gonsior – trenér I. třídy, Pavel Benčo – trenér II. třídy, Stanislav Jasný – trenér
II. třídy a další

Cena:

1 000 Kč - žadatelé o III. trenérskou třídu
500 Kč - ostatní
zahrnuje: školení + závěrečná zkouška pro žadatele o III. a IV. trenérskou třídu 30 – 50
dnů po školení, termín a složení zkušební komise budou upřesněny na školení.
Káva, čaj, voda zdarma po celou dobu školení.

Přihlášky:

do 15. 6. 2018 emailem na adrese k.zalesky@email.cz

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje účastníkům školení ubytování. Lze individuálně využít množství
ubytovacích kapacit v hotelích a penzionech v Opavě a okolí.

od 10:00 - 1. část školení pro trenéry III. třídy
od 10:00 - společné školení pro trenéry III. a IV. třídy a učitele šachu
od 10:00 - 3. část školení pro trenéry III. třídy

doporučujeme: hotel Kramer****
hotel Iberia***
hotel Koruna***
hotel Algar***
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http://hotelkramer.cz/ centrum města - 1,2 km pěšky
https://www.hoteliberia.cz/ centrum města – 1,4 km pěšky
http://www.hotelkoruna.cz/ centrum města – 1,6 km pěšky
http://hotelalgar.cz/ Opava-Kylešovice – 1,9 km pěšky

Moravskoslezský krajský šachový svaz
IČ: 709 66 141, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
bankovní spojení: Komerční banka, 86-5214050217/0100

Požadavky pro žadatele certifikátu trenéra (nemá vliv na účast na školení):
 registrace v ŠSČR (v době školení má uchazeč řádně uhrazené členské příspěvky ŠSČR)
 III. třída:
věk minimálně 17 let (výkon funkce trenéra III. třídy může vykonávat až od 18 let)
IV. třída:
věk minimálně 14 let (výkon funkce trenéra IV. třídy může vykonávat až od 15 let a jen pod
vedením osoby starší 18 let)

Požadavky pro učitele šachu:
 pedagogické vzdělání SŠ/VŠ

Na setkání se zájemci o školení se těší pořadatelé
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