NOTRANJSKA SREDNJA ŠAHOVSKA ŠOLA
~ Regijski center Ljubljana ~

Novi triletni ciklus Notranjske srednje šahovske šole (v nadaljevanu SŠŠ), ki
poteka pod okriljem ŠD Vrhnika, se začenja v ponedeljek, 19. septembra 2022.
Šahovska šola bo sicer redno delovala ob ponedeljkih med 16:30 in 19:30 uro
v prostorih Šahovskega doma v Ljubljani, Bravničarjeva ul. 13.
V primeru ponovitve epidemije Covid pa bo SŠŠ preko Zooma na daljavo.
Novi triletni ciklus SŠŠ se pričenja s 1. letnikom. Doslej je Notranjska SŠŠ že
končala 10 triletnih ciklusov. Med učenci te šahovske šole je bilo več znanih
slovenskih šahistov, ki so kasneje postali mojstri ali mednarodni mojstri:
Marko Srebrnič, Primož Šoln, Jure Zorko, Niko Praznik, Rok Hržica, Klemen
Šivic, Žan Kavčič, Caterina Leonardi, Teja Vidic, Jan Šubelj, Zala Urh in drugi.
V 1. letniku bomo obravnavali kombinacije, kombinacijske elemente, napad in
obrambo in prvi otvoritveni repertoar, za katerega sta značilni potezi 1.e4 e5
(odprte igre oz. otvoritve). Skozi prvi letnik vas bodo spremljale naloge iz
kombinacij iz knjige Naloge za srednjo šahovsko šolo s skupno 999 diagrami
(večinoma kombinacije, nekaj pa je tudi končnic) avtorja Antona Praznika.
Rešitve nalog učitelj popravi in vrne učencem. Na koncu letnika pišemo
zaključne teste čez letnik. Po vsakem opravljenem letniku učenci prejmejo
diplomo. Poleg testov so sestavni del za končno oceno znanja slušateljev še
rešitve nalog in pa aktivno sodelovanje na predavanjih. Vzporedno s
programom SŠŠ poteka tudi prvenstvo SŠŠ s tempom 20 minut na igralca za
partijo. Partije se pišejo in večino partij učitelj z dijaki na koncu analizira. Po
dogovoru z učenci program popestrimo še s kakšno simultanko gostujočega
velemojstra Mateja Šebenika.
Program SŠŠ je podlaga za vstop v resnejši šahovski svet. Skratka, vabim vas v
skrivnostni svet šahovske igre na nivoju, ki bo krepko presegel začetniško
znanje in vam bo pomagal nadgraditi sedanje šahovsko znanje in zlasti
razumevanje šaha.
V 2. letniku program SŠŠ obravnava osnovne šahovske končnice (teoretske in
praktične) in osnove pozicijske igre, na številnih diagramih ali na preučevanju
celih partij (polodprte in zaprte igre).
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V 3. letniku pa program SŠŠ obravnava zahtevnejše teoretske in praktične
končnice, vzporedno pa pozicijsko igro na višji, zahtevnejši stopnji, preučuje
številne zanimive pozicije ali cele partije (polodprte in zaprte igre).
SŠŠ poteka pod vodstvom šahovskega učitelja za SŠŠ Antona Praznika, sicer
mojstra in trenerja FIDE.
K vpisu vabimo kandidate, ki imajo ustrezno predznanje, in za seboj vsaj dve
leti šahovskega krožka, in nekaj tekmovalnih izkušenj, obenem pa voljo in
pripravljenost, delati na šahu vsaj 6 ur tedensko. Udeležba v SŠŠ ni vezana na
klubsko pripadnost, tako da se v SŠŠ lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje oz.
ima ustrezno šahovsko znanje v starosti od 9 - 15 let. Vsak klub iz regije ima
pravico vpisati vsaj enega od svojih članov (kandidati za vpisi morajo
izpolnjevati pogoje razpisa). Ostala prosta mesta tehnični izvajalec zapolni po
lastni presoji.
Vsak semester obsega 12 štiriurnih srečanj (šolska ura, 45 minut). Šolnina za en
semester znaša 140,00 EUR (za cel letnik skupno 280,00 EUR).
Celotni program za srednjo šahovsko šolo je zajet v treh učbenikih za SŠŠ
avtorja A. Praznika: Kombinacije in odprte otvoritve (za 1. letnik), Končnice in
pozicijska igra 1 (za 2. letnik) in Končnice in pozicijska igra 2 (za 3. letnik).
Zraven spada že omenjena knjiga Naloge za srednjo šahovsko šolo z rešitvami.
Udeleženci SŠŠ kupijo za vsak letnik ustrezni učbenik za SŠŠ in Naloge, ki jih
rešujejo vsa tri leta trajanja SŠŠ. Posamezna knjiga stane 29,00 EUR, za učence
SŠŠ pa le 25,00 EUR in je obvezno čtivo za vse udeležence SŠŠ. Ti učbeniki so
edina literatura v Sloveniji za srednjo šahovsko šolo. Na svojih treningih jih
uporablja tudi velemojster Georg Mohr, senior trener FIDE.
Končana triletna SŠŠ je zadostna kvalifikacija za pridobitev kvalifikacije za
mentorja v šahovskem krožku pri ŠZS in pogoj za vpis v Višjo šahovsko šolo.
Dodatne informacije na e-mail: praznik.anton@gmail.com ali tel.: (041) 257 176.
Vljudno vabljeni!

Anton Praznik, zaslužni učitelj za SŠŠ,
mojster in trener FIDE
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