
ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH MLÁDEŽE OKRESU 

PRACHATICE 

25. 9. 2021, TVRZICE 

 
Počet zúčastněných osob: 58 dle záznamu o provedení akce 

- Mimo níže uvedené počty se zúčastnili 3 účastníci z okresu České Budějovice (1x 

školitel, 2x účastník pro obnovu kvalifikace VEDOUCÍ II.) 

- z toho 8 osob získalo nově kvalifikaci VEDOUCÍ III. 

- z toho 8 osob obnovovalo kvalifikaci VEDOUCÍ III. 

- z toho 9 osob získalo nově kvalifikaci VEDOUCÍ II. 

- z toho 29 osob obnovovalo kvalifikaci VEDOUCÍ II. 

- z toho 1 osoba se pouze účastnila (prozatím bez získání kvalifikace) 

- Z celkového počtu 55 účastníků se zároveň 5 osob přihlásilo do školení ROZHODČÍCH, 

přičemž 3 osoby získaly nově kvalifikaci ROZHODČÍ II. a 2 osoby tuto kvalifikaci 

obnovovaly. 

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

kvalifikace obnovit a pro ROZHODČÍ II., kteří chtěli kvalifikaci získat, nebo si ji chtěli obnovit 

Organizační zabezpečení: Markéta Samková (marketasamku@gmail.com, tel.: 606054649) 

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

Výuková témata a školitelé:  

• Štafeta CTIF -Libuše Tremmelová (Vitějovice) 

• Štafeta 4x60m + 60 m s překážkami – Libuše Tremmelová (Vitějovice) 

• Štafeta požárních dvojic –Libuše Tremmelová (Vitějovice) 

• ZPV –Karel Talafous (Prachatice) 

• Útok CTIF –Václav Zaunmüller (Žernovice) 

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

• Herní blok a kreativní činnosti –Pavlína Slavíková (Zliv), Markéta Samková (Vl. Březí) 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:  

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

• K testům, a tudíž k obnovení nebo získání kvalifikace mohli 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. V poledne 

odjelo 10 osob z důvodu pracovního vytížení. Ostatní zůstali přítomni po celou dobu školení. 

• Seznam těch, kterým platnost kvalifikace končila v roce 2021 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. 9. 2021 společně s nahlášením počtu osob. 

• Přihlašování na školení proběhlo prostřednictvím Google formuláře. 

• Společně se školením vedoucích proběhlo paralelně i školení rozhodčích mládeže. Pro 

rozhodčí mládeže byla úspěšnost testu stanovena taktéž na 80%. 



ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

SOBOTA 25. 9. 2021  

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., kteří nezůstávají do konce školení 

13,00 –14,30  4. výukové kolečko 

14,30 –14,45  svačina 

14,45–16,15  5. výukové kolečko 

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

 

Družstvo č. 1 bylo složeno výlučně z VEDOUCÍCH II., kteří se zúčastnili pouze dopoledního 

bloku. Družstva č. 2 a 3 byla tvořena výlučně NOVÁČKY nebo vedoucími, kteří získávali 

kvalifikace VEDOUCÍ II. Družstvo č. 4 bylo složeno z VEDOUCÍCH II., kteří se chtěli zúčastnit 

celého školení a z VEDOUCÍCH, kteří obnovovali kvalifikaci VEDOUCÍ III. 

 

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 - 16,15 

1. družstvo 
herní blok + 

administrativa 
ZPV útok CTIF štafety 

OLYMPIÁDA 
VEDOUCÍCH 

2. družstvo štafety 
herní blok + 

administrativa 
ZPV útok CTIF 

3. družstvo útok CTIF štafety 
herní blok + 

administrativa 
ZPV 

4. družstvo ZPV útok CTIF štafety 
herní blok + 

administrativa 

 

 

 

 



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 

− 2x džberovka, hadiceD, proudnička 

− Bedna na nosiče 

− pevná spojka C do země 

− Vodní příkop, přeskok, tunel, lávka 

− Terče na PÚ CTIF 

− Čísla na CTIF, píšťalka nebo startovací 
hříbek 

− 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 
 
ZPV:  

− Pásmo, hřebíky, čáry ZPV 

− Komplet kufr se značkami 

− Vzduchovky + ležení 

− Terče 

− Lano 

− Karta ZPV 

 

OSTATNÍ: 

− 10x helma na půjčení 

− Várnice na čaj, čaj + 100x kelímek, 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 

− materiál na kreativní činnosti a vybavení na sportovní a herní aktivity 



NÁKRES MÍSTA KONÁNÍ VČETNĚ MOŽNOSTÍ PŘIJEZDOVÝCH CEST: 

 

 

Na školení byla v roce 2021 použita dotace MŠMT na vzdělávání. Dotace činila 20 000 Kč, 

přičemž povinná spoluúčast okresu činila 30 %. OSH Prachatice tak v roce 2021 disponovalo 

částkou 28 572 Kč, jež byla určena na vzdělávání mládeže. 

Z této částky OSH Prachatice vynaložilo na vzdělávání následující výdaje: 

- Nákup učebních textů o odznacích odborností a specializací – 9 210 Kč (jelikož OSH 

Prachatice najelo na kompletní ystém celoroční činnosti, jehož součástí je i plnění odznaků 

odborností a specializací, rozhodlo se OSH Prachatice zakoupit publikace vytvořené SH ČMS 

a každý sbor obdržel po jednom výtisku od obou učebních textů). 

- 2 sady čísel na CTIF – 1 773 Kč (OSH Prachatice zakoupilo dvě sady čísel na požární útok CTIF 

z důvodu možnosti paralelní výuky rozhodčích i vedoucích – postavení dvou drah, přičemž 

jedna dráha je obsazena rozhodčími, druhá vedoucími a následně dochází ke sloučení 

skupin a vyzkoušení načerpaných znalostí). 

- 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 dráhy, parkoviště a 

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

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

- Strava – 5 198 Kč (Strava zajištěna po celou dobu školení v režimu svačina – oběd – svačina. 

Náklady na stravu za osobu jsou 89,60 Kč). 

- Kancelářské potřeby – celková částka 2 472 Kč (kancelářské potřeby využity na běžný chod 

školení a dále v rámci kreativního a herního bloku. Značná část kancelářský potřeb využita 

při olympiádě vedoucích, během které měli vedoucí vytvářet konstrukci pro záchranu vejce 



před rozbitím při pádu z výšky 3 metrů. Další potřeby byly využity v rámci administrativního 

bloku a během výuky celoroční činnosti k demonstraci výuky zaměřené na odznaky 

odborností a specializací). 

- Tiskárna barevná – 5 450 Kč (Díky barevné tiskárně je možnost tisknout vedoucím výukové 

materiály a zajišťovat potřebné studijní materiály a podklady přímo na školení). 

- Startovací poplašňáky – 437 Kč („náboje“ do startovací pistole. Vedoucí i rozhodčí 

v průběhu školení trénují startovní pozice, výuku startu z bloku i z volného stoje a je jim 

vysvětleno, kdy se jedná o předčasný start a kdy nikoliv). 

- Flash disk + DVD – 2 460 Kč (Flash disk umožňuje instruktorům nahrát jednotlivé výukové 

bloky přičemž díky DVD dochází k distribuci výukových materiálů mezi vedoucí, ORM a další 

školitele). 

- Papír kancelářský – 109 Kč (součást vybavení barevné tiskárny). 

CELKEM VYUŽITO: 28 609 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 elektronické 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 26. 9. 2021 

Příloha č. 3 – záznam o průběhu akce 


