
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha-západ a  

okresní odborná rada mládeže 
Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha 

tel. 604 173 028 

 

P o z v á n k a  
 

na školení vedoucích mládeže SDH okresu Praha – západ, které se koná ve 

dnech 
 

20. – 21. 11. 2021 
v Klub Lávka Skochovice, Vltavská 634, 252 46 Vrané nad Vltavou 

 

Pozvánka je určena pro: 
- začínající vedoucí v kolektivech MH 

- držitele kvalifikace VM III. stupně, kteří mají zájem o zvýšení kvalifikace (a kteří 

tuto kvalifikaci mají minimálně již 3 roky) 

- držitele kvalifikace III. a II. stupně, kteří získali nebo obnovili danou kvalifikaci 

kdykoli před rokem 2018 nebo v roce 2018, případně ti, kteří si ji neobnovili účastí 

na akcích OSH PZ  

- držitele platné kvalifikace, účastí se prodlužuje platnost na další 2 roky 

Školení se mohou účastnit přednostně členové SDH od 18 let. V případě nenaplnění 

kapacity školení, potvrdíme účast zájemcům o splnění kvalifikace III. Stupně 

MINIMUM (osoby ve věku 15-17 let). 
 

Témata a náplň školení:   

- Základy vedení kolektivu 

- Bezpečnost při práci s dětmi 

- Zdravověda 

- Pedagogika 

- Psychologie 

- Praktická část 

- Získání a obnovení kvalifikace vedoucích mládeže (test)  
 

Co vzít s sebou:   

- poznámkový blok a psací potřeby 

- sportovní oblečení a obuv na ven, přezůvky do budovy 

- hygienické potřeby 

- aktuální směrnicí hry PLAMEN (platná od 01. 09. 2016)  

- https://mladez.dh.cz/index.php/sportovni-cinnost/hra-plamen/132-smernice-hry-

plamen-platnost-od-1-9-2016 

- začínající vedoucí (bez kvalifikace), včetně zájemců ve věku 15-17 let – odevzdat 

u prezence zpracovanou přípravu jedné schůzky mladých hasičů či dorostu (max. 

A4 – nácvik PÚ, příprava na ZPV, nácvik 100 m překážek atd., téma je volné), 

Příloha závěrečné zkoušky 

- aktuální směrnici pro činnost dorostu, včetně dodatků 

https://mladez.dh.cz/index.php/sportovni-cinnost/dorost/138-smernice-pro-

celorocni-cinnost-dorostu-sh-cms-platnost-od-1-9-2007-vcetne-vykladu-a-dodatku 
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- učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivu mladých hasičů 

http://www.oshkladno.cz/assets/File.ashx?id_org=200200&id_dokumenty=1030  

 

Časový harmonogram: 
- začátek 20. 11. 2021 v 8,00 a konec 21. 11. 2021 v 16,00 h. 

 

Dále je nutné zaplacení účastnického poplatku ve výši 300,- Kč/osoba 

/začínající/zvýšení, 150,- Kč/osoba/obnova na místě nebo v sídle OSH PZ před 

konáním školení. 
 

Účast je zapotřebí nahlásit do 07. 11. 2021.  

 

Přihlašování: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8SqTy70jJE1kf7wbq6ubRMYWM6H

HBTBVPCwMT74kGYCME8w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

Další informace prostřednictvím OSH Praha - západ nebo telefon na Petra Kšánu ml. 

733 249 998 (po 17 h.), případně e-mail petrhasic@atlas.cz .  

 

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel, v případě velkého zájmu se bude počet 

vedoucích z SDH redukovat.                 

  
V Praze dne 13. 10. 2021 

             

    

 

 

 

              

Michal Zrno   

       vedoucí ORM PZ                             
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