
 

 

Zápis 

z jarního aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň – sever  

konaného 21. 4. 2015 v Trnové 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

Program:  

1. Informace k závěrečné části okresního kola hry Plamen (23. – 24. 5. 2015, Trnová)  

2. Hodnocení odborné přípravy vedoucích a rozhodčích MH 

3. Dotace MŠMT 

4. Informace k pojištění MH a vedoucích (úrazové + odpovědnosti) 

5.  Různé / diskuze 

 
1. Závěrečná část okr. kola hry Plamen   

Termín: 23. – 24. 5. 2015 

Místo: hřiště TJ Sokol Trnová 

 

- pozvánky, přihlášky budou rozeslány e-mailem (zajistí J. Frána) 

- pozvánky pro rozhodčí již byly rozeslány 

- pomoc při stavění soutěžních drah vítána … od pátku – 22. 5. 2015 (od rána cca 9,00 hodin)  

- zopakování soutěžních disciplín a uvedení prostorů, kde budou probíhat 

- strava – společný sobotní oběd (bude vydáván postupně v tělocvičně v blízkosti hřiště) 

             - společná snídaně (pro kolektivy, které v přihlášce uvedou, že budou v Trnové nocovat) 

             - možnost zakoupení dalšího občerstvení z vlastních zdrojů na hřišti (doplňkový prodej) 

- nocleh možný v místě konání soutěže ve vlastních stanech a s vlastním vybavením 

- odvoz potřebných překážek zajištěn – čtvrtek 21. 5. ze Všerub  

 

Stále platí podmínka, že každý kolektiv MH má povinnost dodat na jarní kolo hry Plamen 

minimálně jednu osobu pro každou kategorii startující ve hře Plamen (pokud kolektivu ve hře 

Plamen startují obě kategorie, musí kolektiv dodat osoby dvě. Pokud startuje např. pouze kat. 

mladší, stačí dodat osobu jednu). Tato osoba bude zařazena jako rozhodčí, pomocný rozhodčí, 

komentátor apod. Pro splnění této podmínky není nutná kvalifikace rozhodčího.  

 

 

ODEVZDÁNÍ KRONIK KOLEKTIVŮ K HODNOCENÍ (započítáno do celkového hodnocení hry 

Plamen): do středy, 20. 5. 2015 do 15:00 na OSH  

V případě nepřítomnosti starostky OSH - A. Foldové - je možno kroniky zanechat v krámku 

Barvy-laky (pan Šilov), nebo v DSD Metal (paní Skalová) 
 

 



 

 

2. Hodnocení odborné přípravy vedoucích a rozhodčích MH 
 

Školení vedoucích MH – uskutečnilo se 28. 2. – 1. 3. 2015 v Oboře  

Účelem školení bylo získání kvalifikace pro začínající vedoucí / navýšení kvalifikace / obnovení 

propadlé kvalifikace. Dosažená osvědčení byla rozdána. 

Aktuální stav kvalifikovaných vedoucích na okrese PS (31 kolektivů):  

- I. kvalifikační stupeň – 2  

- II. kvalifikační stupeň – 72  

- III. kvalifikační stupeň – 71 

 

Školení rozhodčích – v tomto roce neproběhlo, výhledově bude uskutečněno na podzim 

 

 

 

3. Dotace MŠMT  
Informace podala p. Alena Foldová. Případné nejasnosti nebo dotazy možno konzultovat. 

Základní podmínkou pro čerpání dotací MŠMT je nutnost vedení podvojného účetnictví  

Metodický pokyn k čerpání dotací je k dispozici na http://www.dh.cz/ 

V letošním roce je možnost čerpat dotace na doklady vydané již od 1. 1. 2015  

 

VČA – volnočasové aktivity – krátké akce do 6 dnů 

- účtovat na jeden řádek 

- vyúčtování dotací odevzdat do 30. 9. 2015 na OSH 

MTZ  - materiálně technická základna  

- materiál by měl být zaznamenán v inventarizačním listu  

- vyúčtování dotací odevzdat do 30. 9. 2015 na OSH 

 

TÁBORY – originál žádosti o dotaci odevzdat na OSH do 10. 5. 2015  

- žádost shodná jako v loňském roce 

- dotaci lze čerpat pouze na členy 6-18 let (rozhodující je dosažení věku v daném roce) 

- doložit osvědčení HV 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dh.cz/


 

 

4. Pojištění 
 

Úrazové pojištění  

- mladí hasiči (do 18 let) jsou úrazově připojištěni u pojišťovny Kooperativa.  

Formulář k nahlášení úrazu je k dispozici na http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/  

Vyplněný a lékařem potvrzený formulář odevzdat na OSH (ne přímo pojišťovně – z důvodu vedení 

evidence). V případě dotazů je možno kontaktovat p. Alenu Foldovou. 

 Členové SH ČMS nad 18 let jsou pojištěni u HVP (formuláře na www.oshps.cz) 
 

Pojištění odpovědnosti vedoucích  

- pojištění odpovědnosti při činnosti s dětmi i na poškození majetku  

Hlavní vedoucí kolektivů (uvedeni v reg. listu kolektivu) jsou pojištěni ze zdrojů OSH.  

Další osoby možno také pojistit (72,-Kč/osoba/rok). Seznam pojištěných osob byl na místě zaslán 

ke kontrole (případně aktualizaci). 

Podklady pro platbu rozešle p. Alena Foldová. Platba jde nejpozději uskutečnit na podzimním 

aktivu vedoucích MH. 

K případným škodným událostem (na majetku) je nutno pořídit okamžitě fotodokumentaci. 
 

  

5. Různé 
 Podzimní kolo hry Plamen po dohodě bude spolupořádat SDH Chrást.(10. 10. 2015)  

 Podzimní aktiv vedoucích (4. -5. (6.) 9., Chrást. 

Možnost začlenění společných sportovních aktivit. (sobotní odpoledne – sjezd Berounky?) 

Rozhodnuto bude podle zájmu vedoucích 

 Účast na Memoriálu Vendulky Fránové je podmínkou pro postup dorostu do krajského kola 

 Informace z celorepublikové porady vedoucích OORM v Přibyslavi  

Příprava úpravy směrnic hry Plamen –  

Možnost použití ROTT spojek nebude stále možna. (místní úprava pro okres PS – možnost použití 

ROTT spojek pouze v disciplíně 60m překážek – pro obě kategorie)  

Předneseno bylo několik dalších návrhů na změny ve směrnicích. Navrhován bude názor většiny 

vedoucích. (zajistí Jarda Frána) 

 Možnost účasti na LŠ instruktorů (15 – 18 let) – cena 2600,- Kč 

25. 7. – 8. 8. 2015 – Janské Koupele 

8. 8. – 22. 8. 2015 – Malé Svatoňovice  

 Termíny krajských soutěží: 30. 5. DOROST – Plzeň (pořádá okres PS) 

                                             13. - 14. 6. PLAMEN – Plzeň (organizuje KRM) 
 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 

http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/

