
POZVÁNKA 
na školení vedoucích mládeže a instruktorů SH ČMS 

 

 

Místo:     Velký Osek – Motel U JEZERA 

   www.motelujezera.cz 

 

Termín:   4. – 5. listopadu 2016 (pátek - sobota) 

 

Program:  Pátek 4.11.2016 

- do 17:00 hod – příjezd účastníků, prezence 

- 17:30 hod – večeře 

- 18:00 – 21:00 hod –  I. blok školení 

- od 21hod – volná zábava 

 

Sobota 5.11.2016                                                                                                       

7:30 – 8:00 hod – snídaně   

- 8:00 – 12:00 hod – II. blok školení  

- 12:00 hod – oběd 

- 13:00 – 16:30 hod – III. blok školení, testy, vyhodnocení 

- 17:00 hod - odjezd    

 

  

Témata a náplň školení: základy vedení kolektivu, bezpečnost při práci s dětmi, 

    zdravověda, pedagogika, psychologie, pravidla soutěží    

           mládeže, praktická část, získání a obnovení kvalifikace    

            vedoucích mládeže (test) 

 

Ubytování: v ubytovací části areálu (není třeba vozit vlastní lůžkoviny) 

 

Předběžné přidělení počtu volných míst (dle zájmu může být upraveno) 

 

- 4 místa – Ovčáry, Klučov, Kšely, Kostelec n.Č.l., Plaňany, Červený Hrádek, 

Třebovle 

- 3 místa – Žiželice, Tuchoraz 

- 2 místa – Zibohlavy, Rasochy, St. Kolín, Rostoklaty, Ratenice, Pečky 

 

Předpokládá se rovněž účast cca 3 – 4 osob, organizátorů školení ( Lucka H., Kamila…) 

 

Při stanovení počtu míst na Školení bylo přihlíženo k účasti mladších a starších v jarním 

kole hry Plamen (vč. účasti v postupové soutěži), počtu družstev a jednotlivců v OK 

dorostu, učasti hlídek ml. a st. v podzimním ZPV a rovněž aktivitě Přípravek ve sborech. 

 

Je možná i účast zástupců ze sborů, které se neúčastnily Okr. soutěží, v případě zájmu ale 

jen 1 místo. (Mančice, Horní Kruty, Drahobudice, pan Zatloukal – Býchory…) 

 



 

Podmínky účasti na školení jsou: 

1. řádná registrace „mateřského“ kolektivu mládeže u OSH Kolín (tedy odevzdaný 

„Registrační list kolektivu“ na rok 2016) 

2. členství v SH ČMS osoby, která se školení bude účastnit  

(+ uhrazené členské příspěvky) 

 

Na školení vezměte: 

- psací potřeby, sešit, pravidla hry Plamen i dorostu (kdo má), Učební texty, .. 

- členské průkazy SH ČMS + Osvědčení (kdo již má) 

- hygienické potřeby  

- KRONIKU kolektivu mládeže svého SDH 

 

V případě nevyužití rezervovaných míst některým SDH tuto skutečnost oznamte, 

místo bude nabídnuto dalším zájemcům!! 

 

Prosím, abyste zvážili, koho ze svého SDH na školení vyšlete - nově začínající vedoucí  

bez kvalifikace, vedoucí, kterému kvalifikace propadá atd. Není třeba dělat problém 

z toho, že někomu školení propadne, protože se nevešel. Podstatné je, aby alespoň někdo 

v SDH platné školení měl.  Rovněž je nutné, aby všichni zájemci zvážili své časové 

možnosti s ohledem na účast po celou dobu školení. Nebude možné narušit program akce 

předčasným psaním testů, předčasným odjezdem apod.             

 

Prosím o vyplnění patřičné kolonky „Získání/Obnova“ a „Ubytování“ 

(pro ty, co využijí ubytování) v přiložené Přihlášce. 

 

A na závěr žádám již předem o dodržení patřičné disciplíny a ohleduplného chování 

během školení. Zúčastní se jistě i řada mladých vedoucích (instruktorů) a nebyla by pro 

ně správným příkladem např. nadměrná konzumace alkoholu. Děkuji.  

 

 

 

Přihlášku na školení (v Příloze) zašlete na e-mail sh.kolin@c-box.cz 

nejpozději do pondělí 31.října 2016. Důrazně žádám o dodržení termínu!! 

 

 

 

 

 

Hybler J., vedoucí OORM  


