
ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH 

MLÁDEŽE OKRESU PRACHATICE 

21. 09. 2019 TVRZICE 

 

předpokládaný počet osob: 50 – 60 (dle počtů nahlášených do 01.09.2019) 

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 (Valerie Soukupová – Netolice) ve spolupráci s SDH Tvrzice  

Výuková témata a školitelé:  

• Štafeta CTIF  - Marcel Říha (Šipoun) 

• Štafeta 4x60m – Marcel Říha (Šipoun) 

• Štafeta požárních dvojic – Marcel Říha (Šipoun) 

• ZPV – Václav Zaunmüller (Žernovice)  

• Útok CTIF – Marek Študlar (Tvrzice) 

• Celoroční činnost, dotace, LŠI – Markéta Tischlerová (Vlachovo Březí) 

• Psychologie, pedagogika – Pavlína Slavíková (Zliv) 

• První pomoc – Soňa Sittová (externista) 

 

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 dle stanoveného systému na ORM dne 10.07.2018. 

účastník Jak často se koná 
školení 

Jak často se musí účastník 
účastnit 

Délka školení 

NOVÝ VEDOUCÍ III., 
VEDOUCÍ III., NOVÝ 

VEDOUCÍ II. 

KAŽDÝ ROK 1X ZA 2 ROKY CELODENNÍ 

VEDOUCÍ II. KAŽDÝ ROK 1X ZA 2 ROKY PŮLDENNÍ 

 

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

a 80 % pro stupeň VEDOUCÍ II.  

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

• přihlášení na školení proběhne do 01.09.2019 společně s nahlášením počtu osob. Do této doby 

je potřeba nahlásit osoby, které se školení zúčastní.  

mailto:tischlerova1@seznam.cz


 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

• sobota 21. 09. 2019 

◦ 06,20– 06,55 příjezd jednotlivých SDH, prezence 

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

◦ 07,15 – 08,30 1. výukové kolečko  

◦ 08,30 – 08,45 svačina 

◦ 08,45 – 10,00 2. výukové kolečko 

◦ 10,00 – 10,15 pauza 

◦ 10,15 – 12,15 3. výukové kolečko 

◦ 12,15 – 12,40 oběd 

◦ 12,45 – 14,45 testy VEDOUCÍ II. 

◦ 12,45 – 14,45 4. výukové kolečko 

◦ 14,45 – 15,00 svačina 

◦ 15,00 – 16,15 5. výukové kolečko 

◦ 16,15– 16,30 svačina 

◦ 16,30 – 17,45 6. výukové kolečko 

◦ 17,45 – 19,00 testy VEDOUCÍ III., ROZHODČÍ II., ukončení akce 

 

Doporučujeme zvolit vhodné oblečení pro venkovní aktivity, neboť pouze výuka administrativy, 

dotací, atd. s Markétou Tischlerovou probíhá uvnitř budovy. Ostatní činnosti jsou vyučovány na hřišti 

a v přilehlém okolí. 

ROZPIS VÝUKOVÝCH KOLEČEK - 2019 

 

1. VK 2. VK 3. VK 4. VK 5. VK 6. VK 

07,15 – 08,30 8,45 – 10,00 
10:15 – 
12:12 12:45 – 14:45 15:00 – 16:15 

16:30 – 17:45 

1. 
družstvo 

Pedagogika Útok CTIF První pomoc 
4x60, CTIF 

štafeta, 
dvojice 

ZPV Administrativa 

2. 
družstvo 

Útok CTIF ZPV První pomoc 
4x60, CTIF 

štafeta, 
dvojice 

Administrativa pedagogika 

3. 
družstvo 

ZPV Administrativa 
4x60, CTIF 

štafeta, 
dvojice 

První pomoc Pedagogika Útok CTIF 

4. 
družstvo  

administrativa pedagogika 
4x60, CTIF 

štafeta, 
dvojice 

První pomoc Útok CTIF ZPV 

 

ORANŽOVÉ DRUŽSTVO JSOU SLOŽENA VÝLUČNĚ Z VEDOUCÍCH II. z důvodu odlišného programu. 

Modré družstvo je tvořeno VÝHRADNĚ NOVÁČKY. 



MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLENÍ 

 

ÚTOK CTIF::  

- 4x hadice C 15 m s nosičem 

- proudnice s uzávěrem, 1x hadice, provazy 

- obrázky uzlů a techn. prostředků 

- technické prostředky a stojany 

- 2x džberovka, hadice D, proudnička 

- Bedna na nosiče, pevná spojka C do země 

- Vodní příkop, přeskok, tunel, lávka 

- Terče na PÚ CTIF 

- Čísla na CTIF, píšťalka 

- Pásmo, hřebíky, čáry 

 

ŠTAFETA DVOJIC:  

- čáry, hřebíky  

- hydrantový nástavec deska pod hydrant  

- přechod B75/C52  

- hadice C52 

- proudnice C52  

- kužel, pásmo 

 

ŠTAFETA 4X60M: 

- Lávka 

- břevno 0,7m 

- bariéra 1,5m 

- PHP a deska 

- Rozdělovač 

- 2x hadice C52 (rott + din) 

- štafetová proudnice 

- Pásmo, hřebíky, čáry, pásek 

 

ŠTAFETA CTIF: 

- Žebřík 

- 1x hadice C52 v nosiči 

- 2x deska 

- PHP 

- Rozdělovač + 2x hadice C52 15 m, pásek 

- Přeskok, podlez 

- Pásmo, hřebíky, čáry 

 

ZPV 

− Komplet kufr se značkami – Václav 

Zaunmüller 

− Vzduchovky – jednotlivá SDH po dohodě 

− Ležení – SDH Tvrzice 

− Terče – jednotlivá SDH po dohodě 

− Lano – nebude využito 

− Karta ZPV – Markéta T. 

 

OSTATNÍ 

- 10x helma na půjčení 

- 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., odznaky pro ROZHODČÍ II. 

- nové směrnice – tabulka pro udělení směrnice 

- pokladna s finanční hotovostí dle domluvy s pracovnicí kanceláře 

- příjmový doklad, výdajový doklad 

- Štítky: 5x školitel 

- Odměny: diplomy, medaile, ceny 

- Pracovní papíry a ostatní dokumenty 

- PDF prezentace a pracovní materiály – celoroční činnost 

 

 


