SH ČMS
Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Okresní odborná rada mládeže

Zápis ze školení vedoucích mládeže a instruktorů
Den a doba školení: 22. září 2018 od 8.30 hodin
Místo zasedání:

hasičská zbrojnice v Přešticích

Svolavatel:

OSH Plzeň - jih

Program školení:
První část školení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Prezence odd. prevence HZS PK
Informace starosty OSH PJ
Informace k OZ ročníku 2018 – 2019 (hra Plamen)
Metodika rozdělování dotací
Zhodnocení soutěžního ročníku 2017 – 2018 (hra Plamen, Liga)
Oběd
ZPV – informace, rozlosování
Diskuze
Závěr první části školení

Druhá část školení
10. Dotazy, disciplíny hry Plamen
11. Zkoušky
Závěr druhé části školení

První část školení
1. Zahájení školení
Paní Ivana Zuberová přivítala všechny zúčastněné a předala slovo paní Lence Basákové.
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2. Prezence odd. prevence HZS PK
kpt. Mgr. Lenka Basáková – koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Plzeňského
kraje
- Organizace besed, přednášek, preventivního stánku.
- Ve spolupráci s hasiči příprava projektových dnů školám.
- Soutěž „Malý záchranář“ – děti musí být přihlášeni (vysílá je škola).
- Naučme děti, co mají dělat, když už se něco stane – řada brožur, pracovních
listů, interaktivních příruček, videí, … na stránkách www.hzscr.cz,
www.tvhasici.cz, www.ochranaobyvatel.cz/codelat-cz/, www.tytozvladnes.cz,
http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi, www.zachrannykruh.cz.
- Možnost návštěvy Centra zdraví a bezpečí – rezervace termínu na
www.svetzachranaru.cz.

3. Informace starosty OSH PJ (p. Josef Černý)
-

-

-

Informace o volbě starosty.
Shromáždění delegátů bude asi v říjnu.
Bude útlum nákupu dopravních automobilů na dotace, nyní je návrh na
dotace na požární stříkačky (grand asi v roce 2020).
Na Krajském sdružení budou personální změny.
Informace k dotacím:
 Letos situace zhruba jako loni.
 Jednání MŠMT – možné snížení finančních prostředků.
28.října bude setkání Praporů v Praze – zabezpečena účast Krajského
praporu.
Udělení pamětních medailí dlouholetým VM.
Informace o převedení části finančních prostředků na spořicí účet, kde je
vyšší úrok než na běžném účtu.
Uhrazena větší část schodku v pokladně, příští rok bude uhrazen zbytek
(50.000,- Kč).
Povrch dráhy na závodech dorostu hraničil s porušením bezpečnosti.
Dotaz p. Richarda Škaly na duplicitní žádost o dotace na sportoviště.
Dotaz p. Richarda Škaly na prostředky nakoupených z dotací – jak dlouho
se musí evidovat ve sboru. Odpověď p. Josefa Černého – Okres má tyto
prostředky 3 roky vedeny v inventurách, pak je z inventur vypouští a
převádí na SDH, který má povinnost tyto prostředky zařadit do své
inventury.
P. Karel Malý – informace k dotacím – duplicitně asi lze žádat dotace na
sportoviště.
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-

-

Informace k průkazkám – do konce letošního roku platí staré průkazky;
- dočasné průkazky nemají razítko a podpis
vzadu.
Na kancelář nelze zasílat přihlášky e-mailem kvůli GDPR.
Převod člena ze sboru na sbor – je na to formulář.
Změny statutárních zástupců sborů (starostů) nutno řešit včas a to i
v evidenci a na všech dokladech.

4. Informace k OZ ročníku 2018 – 2019 (hra Plamen) - p. Ivana Zuberová
-

-

-

-

Informace o změnách – nutnost dodat 2 rozhodčí (možno pomocné – bez
kvalifikace rozhodčího mládeže), jednotné přenosné motorové stříkačky,
náplasti – popálky.
P. Hoffmann – dotaz proč se nezařadily všechny povinné disciplíny (štafeta CTIF
u mladších) místo nepovinné disciplíny.
P. Šašek – dotaz zda bude motorová stříkačka PS 12 a zda bude v záloze třetí
stříkačka;
- nesouhlas se štafetou požárních dvojic u ZPV – nevhodná věc
k braňáku (děti se nestíhají připravovat);
- nesouhlas s dotazníky.
P. Tykvartová – dotaz na hodnocení štafet jednotlivců, zda bude hodnocena
samostatně.
P. Hoffmann – jinde mají okresní kolo Plamen i ve 3 kolech;
- nebo je možné některou disciplínu přiřadit i k Ligové soutěži
(např. štafeta požárních dvojic se běhá na Chlumu, tak by se
výsledky z této disciplíny mohly počítat do Plamene).
P. Šašek – proč přidávat nepovinnou disciplínu, když to prodlouží čas soutěže.
P. Malý – když se bude v zimě pronajímat hala na tréninky, tak by běh na 60 m
s překážkami šel zorganizovat v zimě v hale.
P. Hoffmann – v hale je málo místa, soutěž tam nepůjde.
P. Šašek – běh na 60 m s překážkami se zařazují na konec, protože přitom bývá
hodně úrazů.
P. Kaslová – při zásadním rozhodnutí nebo zásadních změnách, by to OORM
měla předem konzultovat s vedoucími mládeže.
P. Hoffmann – změna OZ nebyla oznámena 60 dní před soutěží.
P. Tykvartová – dotaz zda může běžet dvojičky jiná hlídka a jiná ZPV.
P. J. Škalová – v OZ dojezd 30 minut před startem, je to 30 minut před startem
ZPV nebo dvojiček;
Dotaz - zda si lze odběhnout dvojičky i po odběhnutí ZPV.
P. Malý – dotaz proč rozdělovat mladší a starší, proč neběhá celý kolektiv za
sebou.
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5. Metodika rozdělování dotací (p. Lenka Škalová)
-

Informace o aktualizaci metodiky k rozdělování dotací.
Informace o početním rozdělení finančních prostředků.
Metodika byla schválená Výkonným výborem, ještě ji bude schvalovat
Shromáždění představitelů.
Dotaz – zda bude tato metodika někde k nahlédnutí.

6. Zhodnocení soutěžního ročníku 2017 – 2018 (hra Plamen, Liga) - p. František
Hrubý, p. Marie Štychová
-

Zhodnocení Ligových soutěží.
Vyhodnocení Ligy proběhne 10. listopadu v OS v Klášteře – pozvány sbory s více
než 50% účastí na Ligových soutěžích.
Zhodnocení jarní části hry Plamen.

Odznaky odborností
- Do splnění okruhu je třeba plnění odborek min. 5 dětí.
- Nahlášení termínu plnění odborek do začátku února nebo dříve.
- Zhodnocení předchozího roku.
Registrační listy
- Odevzdání do 31. ledna.
- Vzor registračního listu.
- Nejčastější chyby v registračních listech.
- Na zadní straně lze škrtnout „z jiného sboru“ a vypsat svoje děti.

7. Oběd

8. ZPV – informace, rozlosování
-

-

(p. Ivana Zuberová)

Dohoda o tom, jak budou startovat hlídky, zda nejprve starší a pak mladší, nebo
budou postupně startovat všechny hlídky jednoho kolektivu za sebou.
Domluvena
varianta první, tak jak to bylo loni.
Rozhodčí na jednotlivé stanoviště.
Rozlosování pořadí startu ZPV.
Zdravověda – přenos začíná od čáry transportu 20 m (10 a 10m okolo kuželu);
- šátky budou ušité – 3 velikosti.
Dotaz na vzduchovky, zda se bude střílet na terč nebo na špalíky.
Dotaz zda na napínání lana budou šponováky.
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Dotaz na čas dojezdu rozhodčích – VŠICHNI (I POMOCNÍ) ROZHODČÍ MUSÍ DORAZIT
DO 7,30 hod. (z každého zúčastněného sboru 2 rozhodčí).
Začátek štafety požárních dvojic v 8,30 hod.
Start první hlídky ZPV v 9,00 hod.

9. Diskuze
-

Dotaz proč nesmí být Ligová soutěž zařazena i do jiné Ligové soutěže.
Dotaz na účast kolektivu z jiného okresu na naší Ligové soutěži.
Dotaz na technické prostředky při Ligové soutěži v Blovicích – dle zástupce SDH
Blovice budou dle směrnice hry Plamen. Soutěž bude v areálu Sokola.
Připomínka – ani v jednom kole hry Plamen by neměli startovat hlídky mimo soutěž.

Paní Ivana Zuberová poděkovala všem přítomným za pozornost.

Druhá část školení
10.
11.

Dotazy, disciplíny hry Plamen
Zkoušky

Zapsala: Lenka Škalová

