
ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE 

23. – 24.09.2017  TVRZICE 

 
předpokládaný počet osob: 40 – 50 (dle počtů nahlášených do 01.09.2017) 

účastníci: vedoucí, kteří chtějí získat kvalifikaci III. (MINIMUM), II. (VEDOUCÍ) nebo si chtějí tyto 

kvalifikace obnovit. 

Organizační zabezpečení: Markéta Tischlerová (tischlerova1@seznam.cz, 606 054 649) 

Strava: OSH Prachatice ve spolupráci s SDH Tvrzice 

Výuková témata a školitelé:  

• Štafeta CTIF –  Petr Samek (Zliv) 

• Štafeta 4x60 – Marek Študlar (Tvrzice) 

• ZPV, PÚ – Václav Zaunmüller (Žernovice) 

• Štafeta požárních dvojic – Libuše Tremmelová (Vitějovice) 

• První pomoc – Český červený kříž – Prachatice 

• Hry s dětmi – Markéta Ferusová (Chroboly) 

• Akce a stravování dětí – Valerie Soukupová (Netolice) 

• Útok CTIF – Václav Zaunmüller (Žernovice) 

• Celoroční činnost, volnočasové aktivity – Markéta Tischlerová (Vlachovo Březí) 

 

Po dohodě ORM Prachatice bude do HRY PLAMEN postupně začleněna kromě kontroly kronik také 

celoroční činnost kolektivů MH dle směrnic platných od 01.09.2016. Vysvětlení celoroční činnosti 

proběhne jako výukové téma na školení. Doporučujeme účast alespoň jedné osoby z každého SDH. 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

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 (případné výjimky a nutné případy bude projednávat ORM) 

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

a 80% pro stupeň VEDOUCÍ II. 

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

• přihlášení na školení proběhne do 01.09.2017 společně s nahlášením počtu osob. Do této doby 

je potřeba nahlásit osoby, které se školení zúčastní.  
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ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
 

• sobota 23.09.2017 

◦ 07,00 – 07,15 příjezd jednotlivých SDH, prezence 

◦ 07,15 – 07,30 nástup, rozdělení do skupin  

◦ 07,30 – 09,00 1. výukové kolečko 

◦ 09,00 – 09,15 svačina 

◦ 09,15 – 10,45 2. výukové kolečko 

◦ 10,45 – 11,00 pauza 

◦ 11,00 – 12,30 3. výukové kolečko 

◦ 12,30 – 13,00 oběd 

◦ 13,00 – 14,30 4. výukové kolečko 

◦ 14,30 – 14,45 pauza 

◦ 14,45 – 16,15 5. výukové kolečko 

◦ 16,15 – 16,30 svačina 

◦ 16,30 – 18,00 6. výukové kolečko 

◦ 18,00 – 18,30 úklid 

◦ 18,30 – 22,00 volná zábava 

◦ 22,00 – 06,00 noční klid 

 

• Neděle 24.09.2017 

◦ 07,00 – 07,15 budíček, snídaně 

◦ 07,15 – 07,30 nástup, rozdělení do skupin 

◦ 07,30 – 09,00 1. výukové kolečko 

◦ 09,00 – 09,15 svačina 

◦ 09,15 – 10,45 2. výukové kolečko 

◦ 10,45 – 11,00 pauza 

◦ 11,00 – 12,30 3. výukové kolečko 

◦ 12,30 – 13,00 oběd 

◦ 13,00 – 14,30 4. výukové kolečko 

◦ 14,30 – 14,45 pauza 

◦ 14,45 – 16,15 5. výukové kolečko 

◦ 16,15 – 16,30 úklid 



◦ 16,30 – 17,30 testy, udělení kvalifikací 

◦ 17,30 – 17,45 ukončení akce 

 

 

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLENÍ: 
 

ZPV:  

- topo značky, vhodné nevhodné, uzle, 

značky uzlů, šátky, spínací špendlík  

- buzola, mapa   

- proudnice s uzávěrem, 1x hadice 

- vzduchovka 3x, ležení ke střelbě, 3x 

terče, diaboly  

- karta ZPV 

 

ŠTAFETA  DVOJIC: 

- čáry, hřebíky  

- hydrantový nástavec  

- deska pod hydrant  

- přechod B75/C52  

- hadice C52 9,90m , proudnice C52  

- kužel, pásmo 

 

POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF: 

- stojany na technické prostředky a uzle, 

provazy a technické prostředky 

- čáry, hřebíky, bedna na nosiče 

- 4x hadice C52 v nosiči, pevná 

koncovka C52 na start 

- přeskok, lávka, tunel 

- obrázky na stojany  

- džberovky, 2x hadice D, 2x proudnice 

D, sběrač 

 

POŽÁRNÍ ÚTOK: 

- 2x savice, 1x koš 

- Základna, PS 12 

- Přetlakový ventil 

- 2x proudnice, 4x hadice C52, 2x hadice 

B75 

 

ŠTAFETA 4X60M: 

- Lávka, břevno 0,7m, PHP a deska, 

rozdělovač, 2x hadice C52, štafetová 

proudnice 

- Pásmo, hřebíky, čáry, pásek 

 

ŠTAFETA CTIF: 

- Žebříková stěna 

- Proudnice C52 bez uzávěru 

- Pásmo, čáry, hřebíky 

- Hadice v kotouči, PHP, 2x deska 

- Přeskok atletický, podlez 

- Rozdělovač, 2x hadice C52, pásek 

 

OSTATNÍ 

- 15x helma 

- Várnice na čaj 

- 60x plastový talíř, 60x plastová lžíce  

- 60x jablko, 60x tatranka –  

- Strava, oběd - Soukupová 

- 1kg citronů 

- 100x kelímek plastový, 3x konvice na 

vodu 

- Promítačka, plátno 

- Toaletní papír

 

OSH – komplet zajistí MARKÉTA TISCHLEROVÁ 

- notebook, fotoaparát, tiskárna, papíry 

- MŠMT, kvalifikace nové a obnovující, průklep na odpovědní šablony, záznam o průběhu akce 

- odpovědní archy, testové otázky, razítko OSH  

- kancelářské potřeby – lepenka, nůžky, děrovačka, sešívačka, lepidlo, lepící štítky 

- odznaky pro vedoucí mládeže – III., II. 

- nové směrnice – tabulka pro udělení směrnice 

- pokladna – v ní 10000,- na vracení a proplácení 

- příjmový doklad, výdajový doklad 

- PDF prezentace – změny ve Směrnicích 

- Štítky: 6x školitel 

- Odměny: diplomy, medaile, ceny 

- Pracovní papíry a ostatní dokumenty 

- Nápisy: prezence, WC, výdej stravy, školení vedoucích mládeže, TESTY 



 

 

 

Ostatní pomůcky pro jednotlivá školená témata si po dohodě s SDH Tvrzice a OSH Prachatice zajistí 

jednotliví školitelé sami dle vlastních potřeb. 

 

 

 

ROZPIS VÝUKOVÝCH KOLEČEK 

 

sobota  
1. VK 2. VK 3. VK 4. VK 5. VK 

07,30 - 09,00 09,15 - 10,45 11,00 - 12,30 13,00 - 14,30 14,45 - 16,15 

1. družstvo 4x60 dvojice ZPV Š CTIF celoročka 

2. družstvo Š CTIF celoročka 4X60 dvojice ZPV 

3. družstvo ZPV Š CTIF celoročka 4x60 dvojice 

4. družstvo dvojice ZPV Š CTIF celoročka 4x60 
      

ŠKOLITELÉ:      

Tischlerová Tremmelová Soukupová A.   

Samek Fiedlerová Soukupová V.   

Zaunmüller Študlar Ferusová   

 

 

neděle 
1. VK 2. VK 3. VK 4. VK 5. VK 

07,30 - 09,00 09,15 - 10,45 11,00 - 12,30 13,00 - 14,30 14,45 - 16,15 

1. družstvo akce a strava požární útok útok CTIF hry s dětmi PRVNÍ POMOC 
včetně 

stanovišť a 
praktického 

nácviku 

2. družstvo hry s dětmi akce a strava požární útok útok CTIF 

3. družstvo útok CTIF hry s dětmi akce a strava požární útok 

4. družstvo požární útok útok CTIF hry s dětmi akce a strava 

      

ŠKOLITELÉ:      

Tischlerová Tremmelová Červený kříž    

Samek Fiedlerová Soukupová V.    

Zaunmüller Študlar Ferusová    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABULKA ÚČASTNÍKŮ Z JEDNOTLIVÝCH SDH 
 

 

SDH Nově 

MINIMUM 

Obnova 

MINIMUM 

Nově 

VEDOUCÍ 

Obnova 

VEDOUCÍ 

celkem 

Čkyně      

Žernovice      

St.Prachatice      

Jáma      

Vacov      

Netolice      

Budilov      

Výškovice      

Ktiš      

Žitná      

Volary      

Šipoun      

Zbytiny      

Vitějovice      

Zdíkov      

Svatá Máří      

Vl. Březí      

Vadkov      

Chroboly      

Nová Pec      

Stachy      

Hrabice      

Husinec      

Strážný      

Dub      

Tvrzice      

Malovice      

Celkem:      

 
Osoby zařazené mimo: Petr Samek – školitel SDH Zliv, 3x SDH Tvrzice - organizátoři 
 


