INFORMACE K PLNĚNÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI
KOLEKTIVŮ MLADÝCH HASIČŮ
Okres Prachatice

Celoroční činnost kolektivů MH je nedílnou součástí HRY PLAMEN. Zjednodušeně se jedná o
4 okruhy činností, které během celého roku kolektivy plní, a na jarním kole HRY PLAMEN je
potom jejich činnost ohodnocena, na základě záznamů v kronice kolektivu. Jedná se o činnosti,
které by měly rozvíjet děti a jejich znalosti nejen v oblasti sportu, ale také prevence a dalších.
ORM Prachatice tímto zavádí od ročníku 2017/2018 plnění 2 okruhů celoroční činnosti kolektivů
MH.
(kompletní přehled celoroční činnosti je ve Směrnici HRY PLAMEN na str. 28 – 30).

Zavedeny jsou následující okruhy:
OKRUH II: 1 BRIGÁDNICKÁ HODINA: Kolektiv by během roku měl odpracovat alespoň
jednu brigádnickou hodinu a zaznamenat tuto činnost do kroniky kolektivu. Brigádou je myšlena
údržba výzbroje a výstroje, úklid hasičárny, údržba techniky, nebo například činnost pro druhé
(úklid listí, sběr železa, atd…).
OKRUH IV: ZASLÁNÍ DÍLA DO SOUTĚŽE „PO OČIMA DĚTÍ“: Na webových stránkách
OSH Prachatice budou vyvěšeny informace k soutěži společně s podmínkami, zadáním tématu a
závaznými datumy. Ty prosím dodržte a odevzdejte do data určení díla (výtvarné, literární či
digitální) na OSH. Zde vám pracovnice kanceláře potvrdí formulář razítkem.
Pro zaznamenání činností je určen formulář, který je přílohou č. 1 tohoto souboru. Ten prosím
vytiskněte a nalepte do kroniky. U okruhu č. II zaznamenejte činnost do kroniky a ve formuláři
uveďte datum a den splnění – činnost – počet dětí z kolektivu, které se zúčastnily. Dále dejte
razítko SDH. U okruhu č. IV odevzdejte do určeného data obrázky na OSH, kde vám okruh
potvrdí razítkem pracovnice kanceláře. Opět uveďte datum a den splnění – činnost – počet dětí
z kolektivu, které se zúčastnily.
Celoroční Činnost bude kompletně vysvětlena na podzimním školení vedoucích mládeže,
kde budou nastíněny možnosti a nápady na činnosti s dětmi. Hodnocení celoroční činnosti
bude probíhat vždy na jarním kole HRY PLAMEN dle Směrnic HRY PLAMEN.
V případě dotazů volejte 606 054 649 nebo pište na tischlerova1@seznam.cz.

Za ORM Prachatice – Markéta Tischlerová

Celoroční činnost MH
Okruh

Činnost

I.
II.
III.
IV.
PŘÍLOHA Č. 1 – ZÁZNAMOVÝ ARCH

Potvrzení

PŘÍLOHA Č. 2 – VYSVĚTLENÍ ZÁZNAMU

OKRUH Č. 1 PROZATÍM NEPOVINNÝ

12.12.2017 – BRIGÁDA HASIČÁRNA
Úklid společných prostor, skladu a údržba
techniky, pomoc druhým…
Počet zúčastněných: 10

RAZÍTKO
SDH

Datum:

OKRUH Č. 3 PROZATÍM NEPOVINNÝ

12.12.2017 – PO OČIMA DĚTÍ
Zaslání díla do soutěže

RAZÍTKO

Počet zúčastněných: 5

OSH

Datum:

