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REGISTRAČNÍ LIST KOLEKTIVU MH 

 registrační list kolektivů bude odevzdán začátkem kalendářního roku (nejpozději 

do 31. 1.) na OSH Benešov 

 v případě neodevzdání registračního listu pro daný kalendářní rok: 

 nebude kolektivu umožněna účast na soutěžích pořádaných OSH Benešov 

(postupové soutěže - jarní a podzimní kolo hry Plamen a dorost, jiné 

soutěže např. Hasíkovo dobrodružství, Pohár OORM na 60 m s překážkami 

atd.) 

 nebude moci SDH čerpat dotace (na tábory a na MTZ) od MŠMT 

 v registračním listu zřetelně uveďte a zvýrazněte telefonní kontakt a emailovou 

adresu na vedoucího kolektivu, který bude komunikovat s OSH resp. s OORM, aby 

bylo zaručeno, že vždy a včas obdržíte všechny aktuální informace 

 v registračním listu zřetelně uveďte a zvýrazněte telefonní kontakt a emailovou 

adresu na vedoucího kolektivu, který bude komunikovat s OSH resp. s OORM, aby 

bylo zaručeno, že vždy a včas obdržíte všechny aktuální informace 

PODMÍNKY ÚČASTI  

 doporučený vstupní věk dětí pro hru Plamen je 6 let, zúčastnit se mohou i děti mladší. 

Konkrétní podmínky účasti dětí mladších 6 let v okresních kolech hry Plamen stanoví 

jednotlivé okresní odborné rady mládeže (OORM) OSH v okresních dodatcích 

Směrnice hry Plamen dle místních podmínek a možností.  

 okresních kol hry PLAMEN a akcí pořádaných OSH Benešov se mohou zúčastnit i 

děti mladší 6 let, ale jen za podmínky, že do 30. 4. probíhajícího ročníku dovrší 

věku 6 let 

PRŮKAZ ČLENA SH ČMS 

 na průkazu člena SH ČMS bude foto, které odpovídá věku člena (člen si je 

podobný) 

PŘIHLÁŠKY 

 přihlášky do okresního kola hry Plamen a dorostu budou zasílány před podzimním 

kolem na předepsaném formuláři, který je přílohovou této směrnice (příloha č. 1 - 

Plamen a příloha č. 2 - dorost) 

 při prezenci na podzimním kole bude předkládán pouze rozpis závodníků na 

jednotlivé disciplíny podzimního kola (případně náhle nastalé změny) 
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 při prezenci na jarním kole bude předkládán pouze rozpis závodníků na jednotlivé 

disciplíny jarního kola a případné změny 

PROTESTY 

 protesty se budou podávat POUZE na předepsaném formuláři, který je přílohou 

směrnice platné k 1.9.2016 

NÁMĚTY K CELOROČNÍ ČINNOSTI (doplnění) 

I. okruh  

 dle směrnice 

 možnost kombinace např. 1 výlet, 1 beseda, 1 návštěva výstavy či muzea – nutnost 

3 akcí 

 kolektiv se zapojí do všech akcí pořádaných OSH Benešov s názvem „Hasíkovo 

dobrodružství“ 

 soustředění či výlet v délce 3 – 6 dní (např. puťák, různé vícedenní výlety, sjíždění 

vody apod.) 

II. okruh  

 dle směrnice 

 výpomoc s organizací (přípravou) a úklidem různých kulturních akcí pořádaných 

SDH (např. oslavy výročí SDH, plesy, rozsvěcení stromečku a jiné) 

III. okruh  

 dle směrnice 

IV. okruh 

 dle směrnice 

 možnost kombinace např. uskutečnění 1 kulturního programu, zhotovení 1 

nástěnky a účast na 1 turistické nebo sportovní soutěži nad rámec kol hry Plamen – 

nutnost 3 akcí 

 do kulturního programu možno zahrnout různé drakiády, pálení čarodějnic apod., 

pokud tyto kolektiv mladých hasičů pořádá a na tyto např. vyrábí draky, připravuje 

čarodějnici apod. 

 

UPOZORNĚNÍ – uspořádání plesu není akcí kolektivu, ale sboru – kolektiv může připravit 

např. kulturní program = IV. okruh, úklid po plese = II. okruh 

 

Hodnocení: dle směrnice – za každou nesplněnou podmínku obdrží družstvo zařazené 

v kolektivu 5 trestných bodů k celkovému hodnocení (max. 20 trestných bodů) 
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KRONIKY 

 budou předloženy na jarním kole hry Plamen (ne výpis ani v elektronické podobě) 

 kroniky budou vedeny tak, jak je popsáno v příručce k odbornostem – Kronikář 

(viz Druhy kronik a způsob zápisu do kroniky). Především dbejte na to, aby: 

 na titulní straně kroniky byl vždy uveden název družstva nebo kolektivu 

MH, jeho sídlo a rok založení kroniky, 

 na první straně, kterou začíná příslušný ročník hry Plamen, byl v kronice 

uveden jmenný seznam všech členů kolektiv a jeho vedoucích, 

 splnění jednotlivých okruhů (viz Náměty k celoroční činnosti) bude za 

posledním zápisem před předáním kroniky k hodnocení umístěna 

předepsaná tabulka akcí s odkazem na jednotlivé stránky v kronice (tabulka 

bude taktéž obsahovat počet účastníků) – tabulka je přílohou této 

směrnice (příloha č. 3) 

 v případě, že nebude splnění okruhů v kronice označeno tak, jak je popsáno výše, 

nebude kronika vůbec hodnocena a družstvo obdrží 20 trestných bodů 

 kroniku píší mladí hasiči, NE vedoucí !!! 

ODZNAKY ODBORNOSTI MLADÝCH HASIČŮ 

 odznaky odborností PREVENTISTA – junior a STROJNÍK – junior plní děti ve věku od 6 

do 10 let  

 odznak juniora může plnit dítě, které v roce konání zkoušky dovrší nejméně věku 

6 let nejvýše věku 10 let 

PŘÍKLADY:  

 pokud se zkouška koná v měsíci únoru 2016, mohou odznak juniora plnit 

děti narozené nejdříve v roce 2010 a nejvýše v roce 2006 a splnění odznaků 

bude započítáno do celoroční hry plamen pro ročník 2015/2016 

 pokud se zkouška koná v měsíci listopadu 2016, mohou odznak juniora 

stále plnit děti narozené nejdříve v roce 2010 a nejvýše v roce 2006 a 

splnění odznaků bude započítáno do celoroční hry plamen pro ročník 

2016/2017 

 pro možnost plnění kategorie JUNIOR rozhoduje rok narození dítěte – pokud se 

zkouška koná v měsíci únoru 2016, dítě narozené v prosinci 2005 již nemůže 

skládat zkoušku pro odznak kategorie junior 

 před zkouškou bude vždy zkoušející komisy předložen členský průkaz dítěte 

 kolektivy mladých hasičů se nahlásí nejpozději do 28. 2. kalendářního roku k 

termínům určených OORM na zkoušky k získání nejméně 5 odznaků odbornosti 

MH nebo specializací, kontakty k nahlášení termínů: jezkova.kamila@gmail.com, 

m.sebkova.m@seznam.cz    

mailto:jezkova.kamila@gmail.com
mailto:m.sebkova.m@seznam.cz
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 zkoušky budou probíhat nejpozději do 31. 3. kalendářního roku (na pozdější 

žádosti nebude brán zřetel a kolektiv mladých hasičů nebude mít v tomto případě 

splněn III. okruh)  

 ke zkoušce bude z každého kolektivu přihlášeno max. 10 dětí 

 vedoucí vždy nejdéle týden před konáním zkoušky zašle na výše uvedené e-maily 

nebo SMS zprávu vedoucí RM, kde budou uvedeny odznaky odborností, které 

chce plnit a počty dětí u jednotlivých odznaků 

VEDOUCÍ KOLEKTIVU MH – získání a obnova 

kvalifikace 

 výňatek ze STATUTU ODBORNÝCH RAD MLÁDEŽE  

 HLAVA III., Čl. 3: Náplň činnosti odborných rad mládeže „ústřední - připravuje 

a novelizuje systém vzdělávání vedoucích a instruktorů mladých hasičů včetně 

tvorby metodických pomůcek a studijních textů, zpracovává a vydává zásady 

pro získání stupňů odbornosti vedoucích mládeže I., II., III.; okresní - 

organizuje zkoušky odbornosti vedoucích mládeže II. a III. stupně“ 

 výňatek ze SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ  

 HLAVA III, Vedoucí kolektivů a družstev, instruktoři, Článek 1 -  Vedoucí 

kolektivu, bod 1.6. písm. e) Vedoucí kolektivu je povinen: získávat 

odpovídající kvalifikaci dle zásad činnosti s kolektivy mladých hasičů SH ČMS a 

po získání kvalifikace ji pravidelně obnovovat 

 HLAVA IV, Článek 1 - Systém vzdělávání vedoucích kolektivů mladých hasičů 

 bod 1.1. vzdělávání vedoucích a instruktorů je rozděleno do tří stupňů 

odborné přípravy a probíhá minimálně v rozsahu aktuálních Učebních 

textů pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů, Směrnice 

hry Plamen a Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS a dalších 

doporučených publikací a dokumentů  

 bod 1. 2. Kvalifikační stupně:  

 písm. a) III. stupeň - je základní, vstupní kvalifikační stupeň, 

který je předepsaný pro začínající vedoucí starší 18 let a 

instruktory ve věku od 15 do 18 let. Tuto kvalifikaci lze získat 

absolvováním vzdělávacího kurzu (školení) a složením zkoušky 

nebo absolvováním Letní školy instruktorů (členové SH ČMS ve 

věku 15 - 18 let). Každý vedoucí je povinen získat kvalifikaci 

nejdéle jeden rok od počátku své práce s kolektivem nebo 

družstvem. Školení a zkoušky organizuje OORM, KORM, 

případně ÚORM ve spolupráci s Garantem vzdělávání, který je 

oprávněn jmenovat vedoucího zkušební komise. Letní školy 

instruktorů organizuje ÚORM. Po získání kvalifikace III. stupně 
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musí vedoucí nebo instruktor v rámci své aktivní činnosti 

procházet vzdělávacími kurzy (školeními), které organizuje 

OORM s min. frekvencí 1 x za 2 roky (pravidelnější účast se 

tímto nevylučuje). 

 písm. b) II. stupeň - je střední kvalifikační stupeň, který je 

předepsaný pro vedoucí kolektivů a družstev starších 18 let. 

Tuto kvalifikaci lze získat po absolvování vzdělávacího kurzu 

(školení) a složením zkoušky, nejdříve však tři roky po splnění 

kvalifikace III. stupně s výjimkou Letních škol (lze získat 

nejdříve po jednom roce po splnění kvalifikace III. stupně). 

Školení a zkoušky organizuje OORM, KORM, případně ÚORM ve 

spolupráci s Garantem vzdělávání, který navrhuje vedoucího 

zkušební komise. Po získání kvalifikace II. stupně musí vedoucí 

procházet vzdělávacími kurzy (školeními), které organizuje 

OORM s min. frekvencí 1 x za 2 roky (pravidelnější účast se 

tímto nevylučuje). 

 písm. c) I. stupeň - je nejvyšší kvalifikační stupeň pro vedoucí 

kolektivů a družstev starších 18 let. Tuto kvalifikaci lze získat 

po absolvování vzdělávacího kurzu (školení) a složením 

zkoušky nejdříve pět let po splnění kvalifikace II. stupně. 

Školení a zkoušky organizuje ÚORM. Po získání kvalifikace I. 

stupně musí vedoucí procházet vzdělávacími kurzy (školeními), 

které organizuje ÚORM s min. frekvencí 1 x za 5 let 

(pravidelnější účast se tímto nevylučuje). 

 bod 1. 3. Způsob průběhu a hodnocení zkoušek:  

Kvalifikaci stvrzuje vedoucí zkušební komise. Získaná kvalifikace má 

trvalý charakter, její získání nelze anulovat, pouze v době, kdy nebyla 

řádně obnovena není vedoucí oprávněn do doby obnovení pracovat s 

mládeží v rámci SH ČMS (stává se neaktivním vedoucím). Obsah 

písemného testu a náplň ústní a praktické zkoušky jsou tvořeny dle 

aktuálních Učebních textů pro vedoucí a instruktory kolektivů 

mladých hasičů, alespoň třetinu otázek však tvoří otázky z aktuální 

Směrnice hry Plamen a Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS 

a dalších doporučených publikací a dokumentů. 
 

Obecná úspěšnost: 

 písemný test – 80% úspěšnosti 

 ústní zkouška – klasifikace – známka 1 až 3, za úspěšně 

složenou zkoušku se bere známka 1 nebo 2 

 praktická zkouška – klasifikace – známka 1 až 3, za 

úspěšně složenou zkoušku se bere známka 1 nebo 2  
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 písm. a) III. stupeň  

 písemný test - má celkem 40 otázek 

 ústní zkouška - obsahuje odpověď na 3 vylosované 

otázky 

 praktická zkouška  

Úspěšnost: písemný test – maximálně 8 chyb  

 písm. b) II. stupeň  

 písemný test - má celkem 70 otázek 

 ústní zkouška - obsahuje odpověď na 5 vylosovaných 

otázek 

 praktická zkouška 

Úspěšnost: písemný test – maximálně 14 chyb 

 písm. c) I. stupeň  

 písemný test - má celkem 100 otázek 

 ústní zkouška - obsahuje odpověď na 7 vylosovaných 

otázek 

 ústní prezentace projektu na zvolené téma 

 praktická zkouška  

Úspěšnost: písemný test – maximálně 20 chyb 

 pro získání OSVĚDČENÍ III. stupně (základní, vstupní kvalifikační stupeň) je třeba 

splnit zkoušku, tak jak je uvedeno výše v textu a absolvovat minimálně 2 školení 

pořádané OORM = tedy účast na podzimním i jarním (dvoudenním s písemným 

testem) školení 
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KONTAKTY 

OORM 
 Kamila Moudrá – tel.: 776 552 526, email: jezkova.kamila@gmail.com 

 Markéta Ottová – tel.: 606 878 004, email: m.sebkova.m@seznam.cz  

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okres Benešov:  
Nová Pražská 1903, 256 01 Benešov  
tel.: 724 236 655 – Dana Vilímková, starostka okresu 

tel.: 721 956 422 – Zuzana Hloušková, asistentka okresu 
e-mail: osh@oshbenesov.cz  

 
    

  

mailto:jezkova.kamila@gmail.com
mailto:m.sebkova.m@seznam.cz
mailto:osh@oshbenesov.cz
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PŘÍLOHY 

 příloha č. 1 - přihláška PLAMEN 

 příloha č. 2 - přihláška DOROST 

 příloha č. 3 - seznam okruhů 


