
 

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE OKRESU PRACHATICE 

20. 8. 2022, TVRZICE 

 
Počet zúčastněných osob: 72 dle záznamu o provedení akce 

- Mimo níže uvedené počty se zúčastnili 4 účastníci z okresu České Budějovice (4x účastník pro 

obnovu kvalifikace VEDOUCÍ II.). Ze zbývajících 68 osob je skladba obnov a kvalifikací 

následující: 

- 13 osob získalo nově kvalifikaci VEDOUCÍ III. 

- 9 osob obnovovalo kvalifikaci VEDOUCÍ III. 

- 5 osob získalo nově kvalifikaci VEDOUCÍ II. 

- 41 osob obnovovalo kvalifikaci VEDOUCÍ II. 

Účastníci: vedoucí, kteří chtěli získat kvalifikaci III. (MINIMUM), II. (VEDOUCÍ) nebo si chtěli tyto kvalifikace 

obnovit 

Organizační zabezpečení: Marek Študlar (marekstudlar@gmail.com, tel.: 736 646 162) 

Strava: OSH Prachatice (Valerie Soukupová – SDH Netolice) ve spolupráci s SDH Tvrzice 

Výuková témata a školitelé:  

• Hra Plamen a její rozdělení na volnočasovou část - Libuše Tremmelová (Vitějovice) 

• Odznaky odbornosti – Karel Talafous (Prachatice), Miroslav Pavelka (Lažiště) 

• Závod hasičské všestrannosti a brannosti – Václav Zaunmüller (Žernovice) 

• Celoroční činnost, dotace, LŠI, administrativa– Marek Študlar (Tvrzice) 

• První pomoc – ČČK Prachatice 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:  

ORM OSH Prachatice stanovila následující pravidla pro konání školení vedoucích mládeže: 

• K testům, a tudíž k obnovení nebo získání kvalifikace mohly přistoupit pouze osoby, které se 

zúčastnily celého školení dle stanoveného systému na ORM dne 10. 7. 2018. Výjimku měli Ti, kteří 

již mají kvalifikaci VEDOUCÍ II. Pro ty byl povinný pouze dopolední program.  

• Seznam těch, kterým platnost kvalifikace končila v roce 2022 je přílohou této závěrečné zprávy.  

• Testy byly sestaveny ORM a úspěšnost byla stanovena na min. 75% pro stupeň VEDOUCÍ III. a 80% 

pro stupeň VEDOUCÍ II. Testy bylo možné skládat v písemné podobě nebo elektronicky 

prostřednictvím tabletů. 

• Přihlášení na školení proběhlo do 15. 8. 2022 společně s nahlášením počtu osob. 

• Přihlašování na školení proběhlo prostřednictvím Google formuláře. 

 

 

 

 



 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

SOBOTA 20. 08. 2022 
 
06,20–06,55  příjezd jednotlivých SDH, prezence 

07,00–07,10 nástup, rozdělení do družstev (4 družstva) 

07,15–08,45 1. výukové kolečko 

08,45–09,00 svačina 

09,00–10,30 2. výukové kolečko 

10,30–10,45 pauza 

10,45–12,15 3. výukové kolečko 

12,15–13,00 oběd 

12,30 –13,30 testy VEDOUCÍ II. 

13,00 –14,30 4. výukové kolečko  

14,30 –14,45 svačina 

14,45–16,00 5. výukové kolečko 

16,15–17,15 testy VEDOUCÍ III., ukončení akce 

 

SOBOTA 
1. VK 2. VK 3. VK 4. VK 5. VK 

7,15 - 8,45 9,00 - 10,30 10,45 - 12,15 13,00 - 14,30 14,45 - 16,00 

1. družstvo PRVNÍ POMOC 
Odznaky 

odbornosti 
administrativa Hra Plamen ZHVB 

2. družstvo ZHVB PRVNÍ POMOC 
Odznaky 

odbornosti 
administrativa Hra Plamen 

3. družstvo Hra Plamen ZHVB PRVNÍ POMOC 
Odznaky 

odbornosti 
administrativa 

4. družstvo administrativa Hra Plamen ZHVB PRVNÍ POMOC 
Odznaky 

odbornosti 

 

 
 
MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLENÍ 
 
ZHVB 
− Komplet kufr se značkami –Václav Zaunmüller 

− Vzduchovky –jednotlivá SDH po dohodě 



 
− Ležení–SDH Tvrzice 

− Terče na vzduchovky –jednotlivá SDH po dohodě 

− Lano – Václav Zaunmüller 

− Karta ZPV –Marek Študlar 

− obrázky uzlů a technických prostředků 
 

− lektorský kufr pro volnočasové aktivity 
 

OSTATNÍ 
 

- Várnice na čaj, čaj 

- 100x kelímek plastový, 3x konvice na vodu  

- Promítačka, plátno 

- Lékárnička 

- prodlužovačka 
 
OSH 
- notebook, fotoaparát, tiskárna, papíry 

- MŠMT, kvalifikace nové a obnovující, záznam o průběhu akce 

- odpovědní archy, testové otázky, razítko OSH 

- administrativní bedna 

- odznaky pro vedoucí mládeže–III., II. 

- nové směrnice –tabulka pro udělení směrnice 

- pokladna s finanční hotovostí dle domluvy s pracovnicí kanceláře 

- příjmový doklad, výdajový doklad 

- Pracovní papíry a ostatní dokumenty 

- PDF prezentace a pracovní materiály –celoroční činnost 

 

NÁKRES MÍSTA KONÁNÍ VČETNĚ MOŽNOSTÍ PŘIJEZDOVÝCH CEST:

 

 



 

Na školení byla v roce 2022 použita dotace MŠMT na vzdělávání. Dotace činila 25 000 Kč, 

přičemž povinná spoluúčast okresu činila 30 %. OSH Prachatice tak v roce 2022 disponovalo 

částkou 36 462,08 Kč, jež byla určena na vzdělávání mládeže. 

Z této částky OSH Prachatice vynaložilo na vzdělávání následující výdaje: 

- lano – 600 Kč (lano zakoupeno za účelem možnosti výuky ZHVB, přičemž účastníci byli 

poučeni o starém režimu ZPV a zároveň byli informováni o změně na ZHVB jež by měl začít 

2023/2024). 

- Poplatek pořadateli – 1 500 Kč (SDH Tvrzice obdrželo jako režijní poplatek za uspořádání 

akce 1 500 Kč, přičemž součástí tohoto poplatku je zajištění prostor, přístupu k internetu, 

promítacího zařízení, stravovacího stavu, kompletně postavené stanoviště, parkoviště a 

prostory pro přípravu stravy. Nad rámec uvedeného je součástí poplatku částka pokrývající 

spotřebované energie, sanitární vybavení a plyn při přípravě stravy). 

- Strava – 3 235 Kč (Strava zajištěna po celou dobu školení v režimu svačina – oběd – svačina. 

Náklady na stravu za osobu jsou 45,00 Kč). 

- Tiskárna – 8 900 Kč (Díky tiskárně je možnost tisknout vedoucím výukové materiály a 

zajišťovat potřebné studijní materiály a podklady přímo na školení). 

- Zajištění tisku směrnic HRY PLAMEN a DOROSTU s platností od 1. 9. 2022 – 8 591 Kč (od 1. 

9. 2022 začaly platit nové směrnice pro HRU PLAMEN a pro DOROST. Za tímto účelem OSH 

Prachatice zajistilo tisk předmětných směrnic, aby umožnilo vzdělání svým vedoucím a 

rozhodčím). 

- vařič – 2 295 Kč (z důvodu nevyhovujícího vybavení, jímž OSH Prachatice do současnosti 

disponovalo byl zakoupen vařič z důvodu zajištění stravy pro vedoucí a rozhodčí mládeže). 

- Tonery – 4 900 Kč (součást vybavení tiskárny z důvodu umožnění tisku výukových materiálů 

a ostatních organizačních podkladů). 

- Poplatek za výuku PRVNÍ POMOCI – 2 742 Kč (Pro zajištění výuky PRVNÍ POMOCI OSH 

Prachatice oslovilo s žádostí o pomoc Český červený kříž, oblastní středisko Prachatice). 

- lékárnička – 2 829 Kč (součást školení PRVNÍ POMOCI). 

- Kancelářské potřeby – 64 Kč (pro administrativní účely). 

- Zátěžový pytel – 806 Kč (za účelem zatížení stanů pro školení). 

 

CELKEM VYUŽITO: 36 462 Kč 

 

STRUČNÁ FOTODOKUMENTACE AKCE: 

Podrobnější fotografie jsou součástí webových stránek OSH Prachatice a dále profilu OSH 

Prachatice na stránce www.rajce.idnes.cz 

http://www.rajce.idnes.cz/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PŘÍLOHY K TIŠTĚNÉ VERZI ZPRÁVY: 

Poznámka: Níže uvedené přílohy nejsou součástí elektronicky zveřejněné verze z důvodu 

ochrany osobních údajů a dalších interních dat. 

Příloha č. 1 – seznam účastníků s „povinnou“ účastí 

Příloha č. 2 – aktualizovaná evidence vedoucích a rozhodčích mládeže ke dni 01. 09. 2022 

Příloha č. 3 – záznam o průběhu akce 

Příloha č. 4 – organizační zabezpečení školení 


