
Vážení rodičia, 
 
vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19, nikto nevie predpovedať, kedy 
školy opäť otvoria svoje brány a či sa tak stane ešte v druhom školskom polroku. 
 
S veľkou pravdepodobnosťou aj v apríli budú školy naďalej zavreté. 
 
Nakoľko situácia, ktorá nastala nám znemožnila venovať sa deťom v rámci šachového krúžku 
na škole, radi by sme Vám ponúkli z našej strany možnosť náhrady vo forme online 
šachového tréningu: 
 
Online (prostredníctvom programu ZOOM) šachový tréning, prispôsobený dvom úrovniam 
šachovej zručnosti (začiatočník, mierne pokročilí). 
 
Online tréning bude prebiehať skupinovo (spojených viacero škôl) v dvoch výkonnostných 
úrovniach (možnosť výberu jedného termínu) počas týždňa, vždy v: 

- Utorok 9:00 začiatočník 
- Streda 16:00 začiatočník 
- Streda 17:00 mierne pokročilí 
- Štvrtok 16:00 začiatočník 
- Štvrtok 17:00 mierne pokročilí 

 
Online tréningy budú prebiehať až do odvolania resp. zmeny situácie (otvorenie škôl). Prvé 
online tréningy začnú od týždňa 6.4.2020. Poprosíme Vás o výber vášho online šachového krúžku 
ideálne do nedele 5.4.2020. 
 
Rozumiem tomu, že nie každému môžu uvedené termíny vyhovovať. Odpadnuté hodiny 
šachové krúžku sa budeme snažiť nahradiť po dohode so školu a trénermi dodatočnými 
hodinami krúžkou alebo predĺžením tréningových hodín podľa možností.  
 
V prípade, že sa online tréning rozhodnete nevyužiť, poprosím Vás o spätné kontaktovanie 
aby sme situáciu vyriešili. 
  
K online šachovým tréningom (či už ich využijete alebo nie) zároveň ponúkame aj dodatočné 
možnosti: 
 

- Posielanie raz týždenne šachového časopisu (1-2 strany A4) spracované pre deti 
- Zľava v Šachovom obchode www.sachovyobchod.sk na šachové súpravy  a knižky vo 

výške 6,50% so zľavovým kódom SACHOVYKRUZOK 
- Zľava 25% v dennom letnom športovom tábore www.dennytabor.com  

 
Ukážka online tréningu (z pohľadu užívateľa) 
Formulár na prihlásenie sa do online šachového tréningu (Po registrácii Vám pride následne 
automaticky každý týdeň +/- hodinu pred začiatkom link na vysielanie) 
 
Ďakujeme za Vaše porozumenie a prajem Vám, aby situácia čo najskôr pominula a zostali 
sme v zdraví. 

http://www.sachovyobchod.sk/
http://www.dennytabor.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lq4dE90y0GU
https://forms.gle/DMcPEb7rhhnshcjFA

