ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH MLÁDEŽE
OKRESU PRACHATICE
22. 8. 2020 Tvrzice
počet zúčastněných osob: 52
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 Tischlerová (tischlerova1@seznam.cz, 606054649)
Strava: OSH Prachatice (Valerie Soukupová –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 –Markéta Tischlerová (Vlachovo Březí)
 Útok CTIF –Marek Študlar (Tvrzice)
 Celoroční činnost, dotace, LŠI, administrativa–Markéta Tischlerová (Vlachovo Březí)
 Herní blok a kreativní činnosti –Pavlína Slavíková (Zliv), Markéta Tischlerová (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 odjeli 3 osoby z důvodu pracovního vytížení. Ostatní zůstali přítomni po celou
dobu školení.

 Jelikož nově najíždíme na nový systém vzdělávání, je ještě v letošním roce toto školení pro
všechny POVINNÉ, neboť nikdo prozatím nedosáhl nezbytného počtu bodů z průběžných
školení. Seznam těch, kterým platnost kvalifikace končí, je součástí tohoto organizačního
pokynu.

 testy byly sestaveny ORM a úspěšnost byla stanovena na min. 75% pro stupeň VEDOUCÍIII.
a 80% pro stupeň VEDOUCÍ II. Testy byly letos nově skládány prostřednictvím online
testového formuláře na tabletech pořízených OSH Prachatice z dotací.

 přihlášení na školení proběhlo do 9. 8. 2020 společně s nahlášením počtu osob. Přihlašování
na školení proběhlo prostřednictvím Google formuláře.

 Paralelně se školením proběhlo 2. setkání mládeže v druhé části areálu. Záznam o tomto
setkání naleznete v sekci Mladí hasiči – dorost – ročník 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
SOBOTA 22. 8. 2020
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.

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

Doporučujeme zvolit vhodné oblečení pro venkovní aktivity, neboť většina výukových témat je ryze
praktická a probíhá venku.
SOBOTA
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
4. družstvo

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
administrativa
herní blok
ZPV
útok CTIF
štafety
štafety
administrativa
herní blok
ZPV
útok CTIF
útok CTIF
štafety
administrativa
herní blok
ZPV
ZPV
útok CTIF
štafety
administrativa herní blok

Družstvo č. 1 je složeno výlučně z VEDOUCÍCH II., kteří se účastní pouze dopoledního bloku.
Družstva č. 2 a 3 jsou tvořena výlučně NOVÁČKY nebo vedoucími kteří získávají kvalifikace
VEDOUCÍ II.
Družstvo č. 4 je složeno z VEDOUCÍCH II., kteří se chtějí zúčastnit celého školení a z VEDOUCÍCH,
kteří obnovují kvalifikaci VEDOUCÍ III.

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLENÍ
ÚTOK CTIF::
- 4x hadice C 15 m s nosičem
- proudnice suzávěrem, 1x hadice, provazy
- obrázky uzlů a techn. prostředků
- technické prostředky a stojany
- 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
- Pásmo, hřebíky, čáry

- štafetová proudnice
- Pásmo, hřebíky, čáry, pásek

ŠTAFETADVOJIC:
- čáry, hřebíky
- hydrantový nástavec deska pod hydrant
- přechod B75/C52
- hadiceC52
- proudnice C52
- kužel, pásmo

ZPV
− Komplet kufr se značkami –Václav
Zaunmüller
− Vzduchovky –jednotlivá SDHpo dohodě
− Ležení–SDH Tvrzice
− Terče –jednotlivá SDH po dohodě
− Lano –nebude využito
− Karta ZPV –Markéta T.

ŠTAFETA 4X60M:
- Lávka
- břevno 0,7m
- bariéra 1,5m
- PHP a deska
- Rozdělovač
- 2x hadice C52 (rott + din)

ŠTAFETA CTIF:
- Žebřík
- 1x hadice C52 vnosiči
- 2x deska
- PHP
- Rozdělovač + 2x hadice C52 15 m, pásek
- Přeskok, podlez
- Pásmo, hřebíky, čáry

OSTATNÍ
- 10x helmana 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
ÚČAST NA ŠKOLENÍ:
Školení se celkem zúčastnilo 52 osob, z toho 5 osob jako hosté z SDH Zliv.
Z tohoto počtu požádalo celkem 8 osob o absolvování školení rozhodčích – 4x obnova kvalifikace
ROZHODČÍ II., 4x nově ROZHODČÍ

Z 52 osob přítomných na školení vedoucích mládeže získalo:

 1x bez kvalifikace (pouze účast)
 8x nově vedoucí III.
 14 x obnova vedoucí III.

 9x nově vedoucí II.
 20 x obnova vedoucí II.

