
ŠŠaacchhoovvýý  kkrroouužžeekk  
Již několik let je v ZŠ Slovenská pro Vaše dítě. 

Jednou týdně v pondělí od 13:45 do 15:45 hodin. 

Kroužek zahájí v pondělí 6. února 2023. Ve druhém pololetí konči v pondělí 12. června 2023. 

Kroužek je pro naprosté začátečníky, ale i pro hráče šachu znalé! 

Vedoucím kroužku je Antonín Ambrož, trenér II. třídy 

 

 

Informace pro rodiče 

Další možnosti přihlášení: Minimální počet dětí pro zahájení kroužku je 10. 

➢ vyplněnou přihlášku předejte při kroužku nebo pošlete mailem na školu nebo 

➢  na antonambroz@seznam.cz 

Výše platby na pololetí je 750,- Kč, úhrada do 28. února 2023 převodem na účet nebo v hotovosti 6.3. 

Číslo účtu: 202330227/0100, pro příjemce uveďte, prosím, jméno plátce. 

Při platbě převodem, prosím, potvrzení o provedené platbě. 

Pokud máte dotazy, nebojte se zeptat:   

➢ volejte na 602 439 458 

➢ pošlete e-mail na: antonambroz@seznam.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Přihláška do kroužku šachu 

 

Souhlasíme, aby naše dítě navštěvovalo ve školním roce 2022-23 šachový kroužek ve II. pololetí školního roku. 

Jméno a příjmení dítěte: ................…………………........................................................…………………………… 

Třída: ................ Rok narození: …………………….       

Kontakt na rodiče (telefon, mail): .…………………..............................................................……………………… 

……………..........................................................................……………………...............................………………. 

Docházet do kroužku bude: samo / z družiny / v doprovodu.  

Z kroužku: samo / do družiny / v doprovodu 

Přihlašujeme se na  

    Pondělí od 13:45 do 15:45  

 

Datum: ..............................        Podpis rodičů:       ……………….........................................…...…………… 

 



A proč hrát hrát šachy? 
 

✓ Zlepšuje logické myšlení. Při šachu dítě musí myslet abstraktně a předvídat tahy soupeře. Dítě se nespoléhá na intuici a 

neudělá první věc, která mu napadne. Naučí se přitom logicky myslet. 

✓ Podporuje kritické myšlení. Dítě zvažuje různé možnosti a posuzuje, která z nich je nejvýhodnější. 

✓ Rozvíjí matematické schopnosti. Počet možných tahů a kombinací vyžaduje neustálé přepočty. 

✓ Zlepšuje paměť. Paměť lze vytříbit a šachy je jedním z nejefektivnějších způsobů. Dítě je schopno zapamatovat si různé 

kombinace tahů, různé způsoby otevření partie a podobně. 

✓ Zlepšuje schopnost číst. Už malé děti si zapisují partie či studují šachovou literaturu. Většinou se z nich stávají 

vášniví čtenáři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


