
Schůze KM ŠSOK – 13. 9. 2021, Olomouc 

Přítomni: Martin Malenovský, Richard Biolek, Marek Růžička, Jiří Čala 

PROGRAM: 

1) Projekt podpory šachových kroužků – Projekt letos sleduje aktivitu hráčů v posledních dvou 

letech. Připravit článek na stránky SSOK – M. Malenovský. 

2) Projekt Šachy do škol – V některých školách nebudou ani v tomto školním roce probíhat 

zájmové kroužky (doporučení MŠMT). Bude mít negativní vliv na počet zapojených škol. Zajišťuje M. 

Malenovský. 

3) Grand Prix Olomouckého kraje – M. Růžička připraví konkurz na pořadatele GP. 

4) Konkurzy – KP mládeže v rapidu, KP družstev ml. žáků, KP družstev st. žáků, KP mládeže 

jednotlivců – připraví M. Malenovský. 

5) Přebory družstev škol – situace ve školách je nejasná. KM ŠSOK vyčká na zveřejnění 

oficiálních propozic soutěže ze strany ŠSČR. Účast na okresních a krajských kolech přeborů škol je 

nejistá. Školy mají ze strany MŠMT doporučeno neúčastnit se akcí, kde se setkávají žáci různých škol. 

6) Krajské tréninkové centrum – prezenční formou proběhlo soustředění v červnu a šachový 

tábor o prázdninách. Na KP mládeže v srpnu zajišťovalo KTC rozbory partií s hráči našeho kraje. Na 

období říjen – prosinec 2021 je v plánu 6 dvouhodinových tréninkových setkání. 

7) Podpora talentované mládeže – pro rok 2021 byla zveřejněna Krajská listina talentů. 

Účastníkům MČR mládeže byly vyplaceny motivační prémie na základě jejich výsledků na turnaji. 

8) Tabulka úspěšnosti – vzhledem k malému počtu uskutečněných akcí pro mládež bude 

postup pro rozdělování dotací pro oddíly letos následující: Polovina finančních prostředků určených 

na tuto položku bude rozdělena na základě aktivity oddílů pracujících s mládeží za sezónu 2019/2020 

a polovina prostředků bude rozdělena na základě aktivity v sezóně 2020/2021.   

9) Nominace na polofinále MČR juniorů a juniorek – Na základě KP byla obsazena dvě místa v 

kategorii H18. Další místa byla nabídnuta k obsazení článkem na stránkách SSOK. Přednost mají 

zájemci s vyšším FIDE ELO. 

10) Zimní olympiáda mládeže 2022 – odloženo o rok 

11) Vedoucí výpravy na MMaS – KM ŠSOK navrhuje jako vedoucího krajské výpravy na MMaS 

Richarda Biolka ml. 

 

Zapsal: Martin Malenovský 


