
POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A 

ROZHODČÍCH MLÁDEŽE 2018 
 

DATUM: 22.09.2018  

Místo konání: hřiště Tvrzice  

Příjezd sborů: 22.09.2018; 6:40 – 07:00 

Předpokládaný konec školení: 22.09.2018 do 14:00 pro VEDOUCÍ II., do 19:00 pro ostatní účastník 

Organizátor: Okresní sdružení hasičů Prachatice 

Stravování: SDH Tvrzice ve spolupráci s OSH Prachatice, pití zajištěno během celého školení 

Předepsaná výstroj: PS II (žádáme všechny účastníky o dodržení) 

Doporučená výbava: blok na poznámky, psací potřeby, Směrnice pro celoroční činnost kolektivů 

mladých hasičů s platností od 1. 9. 2016 (kniha je dostupná v PDF verzi na www.dh.cz v sekci Mladí 

hasiči, přímo na školení potom každá nově zúčastněná osoba Směrnice obdrží), vhodné boty pro aktivity 

venku, flash disk -  pro ty, kteří chtějí materiály a hry stáhnout 

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

• k testům, a tudíž obnovení nebo získání kvalifikace mohou přistoupit pouze osoby, které se zúčastní 

celého školení. Tuto podmínku není možno obejít, ani z ní stanovit výjimku. 

• testy budou sestaveny ORM a úspěšnost je stanovena na min. 75% pro stupeň MINIMUM III. a 

80% pro stupeň VEDOUCÍ II. a ROZHODČÍ II. 

• Při získání menšího počtu bodů nebude osobě kvalifikace vydána nebo obnovena 

• přihlášení na školení proběhne do 01.09.2018 společně s nahlášením počtu osob. Do této doby je 

potřeba nahlásit osoby, které se školení zúčastní – přihlášení proveďte prostřednictvím přihlášky, 

která je přílohou této pozvánky 

• Osoby, které se na školení přihlásí, a 

následně se jej bez omluvy 

nezúčastní (nebudou nejdéle do 

10.09.2018 omluveny), budou 

povinny zaplatit stravování v plném 

rozsahu. Náklady na osobu jsou 

v roce 2018 stanoveny na 150,- Kč. 

• Přihlašování a odhlašování osob 

prosíme u Markéty Tischlerové na 

emailu tischlerova1@seznam.cz 

 

V případě dotazů, změn nebo nejasností se obraťte na: 

 

Markéta Tischlerová       Libuše Tremmelová  

      -garant školení                          - 1. náměstkyně starostky OSH   

tischlerova1@seznam.cz                   osh.prachatice@gmail.com 

      606 054 649                      775 684 534 

 

 

 

http://www.dh.cz/
mailto:tischlerova1@seznam.cz
mailto:osh.prachatice@gmail.com


PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH MLÁDEŽE 

konaného 22.09.2018 ve Tvrzicích 
 
 

SDH________________________________________________ přihlašuje následující 

osoby na školení: 
 
 

Vyplňte tabulku a křížkem označte, co bude osoba na školení dělat. Tatáž osoba může ve stejný 

den podstoupit školení rozhodčího i vedoucího mládeže. Pokud si nejste kvalifikací jisti, 

informujte se na telefonním čísle 606 054 649 nebo na e-mailu tischlerova1@seznam.cz 

 

 

Jméno a příjmení 
Datum 

narození 

NOVĚ 

VEDOUCÍ 

III. 

OBNOVA 

VEDOUCÍ 

III. 

NOVĚ 

VEDOUCÍ 

II. 

OBNOVA 

VEDOUCÍ 

II. * 

NOVĚ 

ROZHODČÍ 

OBNOVA 

ROZHODČÍ 

II. 

        

        

        

        

        

        

        

        

* osoby, které již získali kvalifikaci VEDOUCÍ II. se mohou zúčastnit pouze dopolední části školení. 

 

 

Důležité informace: 
- Školení se koná v sobotu 22.09.2018 ve Tvrzicích. Od 6,40 do 07,00 probíhá prezence. Předpokládaný 

konec školení pro VEDOUCÍ II. kolem 14 hodiny, pro ostatní kolem 19,00 hodiny. 

- přihlášky zasílejte podepsané a orazítkované (oskenované) na e-mail tischlerova1@seznam.cz nejdéle do 

01.09.2018. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel 

- přihlášené osoby lze ze závažných důvodů odhlásit do 10.09.2018. Po tomto termínu již nelze osobu 

odhlásit a za osobu bude účtován poplatek 150,- Kč za stravu 

- S sebou: směrnice HRY PLAMEN (noví vedoucí a rozhodčí obdrží směrnice na místě), psací potřeby, 

vhodné oblečení a obuv 

- Celodenní pitný režim a strava zajištěny v místě konání 

- Předčasný odjezd za školení nebude umožněn a při neabsolvování celého školení dle rozpisu nebude 

umožněna obnova či udělení kvalifikace 

- Zdravotní služba zajištěna v místě konání 

 

 

 

Starosta SDH svým razítkem a podpisem stvrzuje závaznost této přihlášky. 

 

 

V_____________________dne_____________ 

  

         ___________________________ 

         Razítko a podpis starosty SDH 

 

 

Kontaktní osoba: Markéta Tischlerová, tel.:606 054 649, e-mail: tischlerova1@seznam.cz 
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