
INFORMACE K 1. PRŮBĚŽNÉMU ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE II. 

STUPNĚ 

Termín konání: 10. 10. 2020 

Místo konání: hřiště Ktiš 

Začátek a konec školení: Oba časové údaje se překrývají s časovým harmonogramem podzimního kola HRY 

PLAMEN. 

Školená témata: závod požárnické všestrannosti, štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60 metrů, běh na 60 m 

s překážkami, administrativa, historie, hasičské minimum, dotace 

Přihlašování: přihlásit se na školení je možné na tomto odkazu: https://forms.gle/PsgTTRHHwBdTqozJ8. Jedná se 

o „Google formulář“, na základě jehož vyplnění Vám přijde na zadaný e-mail následně potvrzení o přihlášení.  

Přihlašovat se je možné do 05. 10. 2020 prostřednictvím „Google formuláře“ na výše uvedeném odkazu.  

Odhlásit se lze na e-mailu: tischlerova1@seznam.cz nejdéle 09. 10. 2020 

POZOR: Přihlásit se lze výhradně přes „Google formulář“ (v případě komplikací nás kontaktujte na e-mailu: 

tischlerova1@seznam.cz nebo na tel. čísle 606 054 649; každý den po 19. hodině) 

S sebou na školení: poznámkový blok, psací potřeby, směrnice HRY PLAMEN, vhodné sportovní oblečení, 

flash-disk pro možnost stažení výukových a ostatních materiálů. 

V případě absolvování školení je Vám toto uznáno jako část praktické zkoušky bez povinnosti skládat na 

průběžném školení písemný test. 

Tomu, kdo se na průběžné školení přihlásí a bez omluvy nepřijede, nebude po zbytek roku umožněna účast na 

průběžných školeních.  

Po prvním průběžném školení obdržíte prostřednictvím e-mailu odkaz na online tabulku, ke které budou mít 

přístup pouze účastníci těchto školení a zde si budete moci kontrolovat splnění své účasti na průběžných 

školeních. 

V případě nejasností nebo potřeby více informací se obracejte na Markétu Tischlerovou 

na e-mailu: tischlerova1@seznam.cz nebo na tel. čísle 606 054 649. 

Za ORM 

Marek Študlar, vedoucí ORM a Markéta Tischlerová, garantka vzdělávání
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Pro přehlednost přikládáme nově zavedený vzdělávací systém OSH Prachatice: 

VEDOUCÍ 
MLÁDEŽE

VEDOUCÍ III.

nové získání 
kvalifikace 

VEDOUCÍ III.
povinná účast na 

cyklickém 
školení 

(celodenní)              
+ písemný test

obnova 
kvalifikace 

VEDOUCÍ III.

povinná účast na 
cyklickém školení 

(celodenní)                 
+ písemný test

pro dorost ve věku        
14 - 18 let možnost 

získat kvalifikaci 
VEDOUCÍ III. na LETNÍ 
ŠKOLE INSTRUKTORŮ

VEDOUCÍ II.

nové získání 
kvalifikace 

VEDOUCÍ II.
povinná účast 
na cyklickém 

školení 
(celodenní)           

+ písemný test

obnova 
kvalifikace 

VEDOUCÍ II.

volba č. 1: účast na 5 z 
8 průběžných školení 
(akcí). Z těchto 5 akcí 

musím být min. 1 akce 
dorostu. Bez povinnosti 

psát písemný test*

SPLNĚNO?

NE - povinnost zúčastnit se 
cyklického školení (celodenní)                         

(při získání alespoň 3 bodů   
(min. 1 bod za dorostu) bez 

povinnosti písemného testu)

ANO - kvalifikace 
je obnovena bez 

dalšího

volba č. 2: účast 
1x za 2 roky na 

cyklickém 
školení 

(celodenní)            
+ písemný test

obnova kvalifikace po 
více než 2 letech 

(neaktivní vedoucí)

povinná účast na 
cyklickém školení 

(celodenní)                
+ písemný test

VEDOUCÍ I. 

Tuto kvalifikaci nelze získat na 
okresní úrovni. Je nutná účast na 

školení pořádaném ÚORM


