SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
------------------------------------------------------------------------------------------------HLAVA

I

Článek 1 Mladý hasič
1.1.Mladým hasičem se může stát chlapec nebo děvče ve věku od 3 do 18 let, souhlasí-li
s jeho členstvím zákonný zástupce a dané SDH.
Mladý hasič je řádným členem SH ČMS.
1. 2. Podmínky pro členství v kolektivu mladých hasičů:
a) odevzdaná přihláška zájemce s podpisem zákonného zástupce
b) rozhodnutí výboru SDH
c) doporučuje se složení slibu ve znění: „Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady
a cíle mladých hasičů“
1. 3. Důkazem členství mladých hasičů je:
a) registrace v evidenčním listu kolektivu MH vedeným a řádně registrovaným v SDH a
na OSH
b) členský průkaz

Článek 2 Práva a povinnosti mladých hasičů
2. 1. Mladý hasič je oprávněn:
a) přiměřeně svému věku osobně se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti
kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím
hlasem
b) nosit stejnokroj
c) být přítomen jednání valné hromady sboru s hlasem poradním
2. 2. Mladý hasič je povinen:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení
b) přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých
hasičů
c) usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností
d) chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení
e) řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora

Článek 3 Zánik členství
a)
b)
c)
d)

písemným prohlášením (oznámením) člena, že vystupuje ze sdružení
rozhodnutím výboru SDH pro neplacení členských příspěvků
vyloučením
úmrtím

Článek 4 Cíle při práci s mladými hasiči a zásady mladých hasičů
4. 1. Cíle při práci s mladými hasiči:
a) efektivní vyplnění volného času prostřednictvím organizované činnosti v rámci
občanského sdružení pro děti a mládež
b) ochrana před rizikovými projevy chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus,
kriminalita, drogová závislost, alkoholismus a další
c) seznamovat mladé hasiče s hlavními zásadami preventivně výchovné práce v oblasti
požární ochrany
d) vést mladé hasiče k rozšiřování získaných vědomostí mezi ostatní mládež
e) spolupracovat s ostatními mládežnickými sdruženími a organizacemi, státními a
samosprávními či výchovnými institucemi
f) vést mladé hasiče k vlastenectví, poznávání a ochraně přírody, sebevzdělávání,
kamarádství, kooperaci s ostatními a participaci k mezinárodní spolupráci
g) uceleným systémem školení a vzdělávání vychovávat vedoucí a instruktory
h) sdružovat podněty pro práci mladých hasičů a zastupovat jejich zájmy
4. 2. Zásady mladých hasičů:
a) být čestným, ukázněným a kamarádským, aktivně pracovat v kolektivu mladých
hasičů, spolurozhodovat o jeho činnosti a pomáhat tam, kde je to zapotřebí
b) soustavně pečovat o své zdraví a celoroční systematickou činností zvyšovat svou
fyzickou i psychickou kondici, ověřovat ji prostřednictvím soutěží
c) prohlubovat si své znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany
d) poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasičského hnutí,
rozvíjet mezinárodní spolupráci
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Kolektiv mladých hasičů
1. 1. Kolektiv mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů tvoří nejméně 5 mladých hasičů ve
věku od 3 do 18 let, kteří se člení do jednotlivých družstev (v každém SDH působí tedy
jen jeden kolektiv). Kolektiv vzniká registrací u příslušného OSH.
1. 2. Děti ve věku od 3 do 6 let jsou zařazeny v kategorii přípravka.
Mladí hasiči ve věku od 6 do 11 let jsou zařazeni v kategorii mladší.
Mladí hasiči ve věku od 11 do 15 let jsou zařazeni v kategorii starší.
Mladí hasiči ve věku od 13 do 18 let se nazývají dorostenci a dorostenky.
K 1. 9. (včetně) v roce zahájení příslušného ročníku hry Plamen a celoroční činnosti
dorostu nesmí soutěžící v kategorii přípravka dovršit 6 let, mladší kategorie dovršit 11
let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 15 let, v kategorii dorostu 18 let (nerozhodla-li
OORM jinak).
1. 3. Kolektiv mladých hasičů SDH je členěn na:
a) přípravku
b) družstva mladších hasičů - s počtem minimálně 5 členů
c) družstva starších hasičů - s počtem minimálně 5 členů
d) dorostenecká družstva (dorostenci, dorostenky, smíšená) - s počtem minimálně
7 členů
e) jednotlivci dorostenci
f) jednotlivci dorostenky

1. 4. Počet družstev v kolektivu je libovolný, záleží na celkovém počtu členů kolektivu a na
minimálním stanoveném počtu členů v družstvu (viz. Směrnice hry Plamen respektive
rozhodnutí OORM).
1. 5. Je-li ve SDH ustanoveno pouze jedno družstvo, je považováno za kolektiv. V rámci
statistických údajů se v tomto případě uvádí: počet kolektivů 1, počet družstev 1.
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Vedoucí kolektivů a družstev, instruktoři
Článek 1 Vedoucí kolektivu
1. 1. Vedoucím kolektivu mladých hasičů se může stát pouze osoba starší 18 let, právně
způsobilá, která splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeží a je členem SH ČMS.
1. 2. Vedoucí kolektivu:
a) organizuje a řídí činnost kolektivu
b) tlumočí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních výboru SDH a valných
hromadách SDH
c) provádí rozhodnutí výboru SDH, která se týkají oboru činnosti kolektivu
1. 3. Vedoucí kolektivu mladých hasičů je zpravidla členem výboru sboru. Koordinuje
činnost vedoucích družstev a instruktorů.
1. 4. Vedoucím kolektivu se stává člen SDH po splnění následujících podmínek:
a) získáním kvalifikace III. stupně, doporučená kvalifikace je II. stupeň
b) schválením výboru SDH
c) doporučuje se složení slibu ve znění: „Přijímám povinnosti vedoucího kolektivu
mladých hasičů a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a
cílů.“
1. 5. Vedoucí kolektivu má právo:
a) vést kolektiv mladých hasičů, podílet se na rozhodování a činnosti tohoto kolektivu,
být volen do odborných rad mládeže a za delegáta odborných konferencí vedoucích
mladých hasičů
b) zvyšovat svou kvalifikaci, nejvyšší kvalifikací je I. stupeň
c) žádat orgány SH ČMS o pomoc při řešení problémů a být přítomen na jednáních,
která se týkají kolektivu mladých hasičů
1. 6. Vedoucí kolektivu je povinen:
a) dodržovat stanovy SH ČMS, ustanovení zásad činnosti kolektivů mladých členů SH
ČMS
b) vytvářet předpoklady pro dobrou činnost mladých hasičů a být jim dobrým
příkladem
c) pečovat o zdravý tělesný a duševní vývoj mladých hasičů
d) dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při organizování činnosti
e) získávat odpovídající kvalifikaci dle zásad činnosti s kolektivy mladých hasičů SH
ČMS a po získání kvalifikace ji pravidelně obnovovat
f) je přímo odpovědný výboru SDH, který pravidelně informuje o činnosti kolektivu
mladých hasičů

Článek 2 Vedoucí družstva, vedoucí
2. 1. Vedoucím družstva, vedoucím mladých hasičů se může stát pouze osoba starší 18 let,
právně způsobilá, která splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeží a je členem SH
ČMS.
2. 2. Vedoucí družstva, vedoucí se řídí pokyny vedoucího kolektivu a tlumočí mu zájmy a
stanoviska svého družstva.
2. 3. Vedoucí družstva mladých hasičů může být členem výboru sboru.
2. 4. Vedoucím družstva, vedoucím se stává člen SDH po splnění následujících
podmínek:
a) získáním požadované kvalifikace III. stupeň
b) souhlasem vedoucího kolektivu
c) doporučuje se složení slibu ve znění: „Přijímám povinnosti vedoucího družstva
mladých hasičů a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a
cílů.“
2. 5. Vedoucí družstva, vedoucí má právo:
a) vést družstvo mladých hasičů, podílet se na rozhodování a činnosti kolektivu
mladých hasičů, být volen do odborných rad mládeže a za delegáta odborných
konferencí vedoucích mladých hasičů
b) zvyšovat svou kvalifikaci, nejvyšší kvalifikací je I. stupeň
c) žádat orgány SH ČMS o pomoc při řešení problémů a být přítomen na jednáních,
která se týkají kolektivu mladých hasičů
2. 6. Vedoucí družstva, vedoucí je povinen:
a) dodržovat stanovy SH ČMS, ustanovení zásad činnosti kolektivů mladých členů SH
ČMS
b) vytvářet předpoklady pro dobrou činnost mladých hasičů a být jim dobrým
příkladem
c) pečovat o zdravý tělesný a duševní vývoj mladých hasičů
d) dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při organizování činnosti
e) získávat odpovídající kvalifikaci dle zásad činnosti s kolektivy mladých hasičů SH
ČMS a po získání kvalifikace ji pravidelně obnovovat
f) je přímo odpovědný vedoucímu kolektivu, kterého pravidelně informuje o činnosti
družstva mladých hasičů

Článek 3 Instruktor
3. 1. Instruktorem se může stát mladý člen ve věku od 15 do 18 let, který se touto činností
připravuje pro výkon funkce vedoucího družstva (kolektivu), splňuje předpoklady pro
práci s dětmi a mládeží a je členem SH ČMS.
3. 2. Instruktor se řídí pokyny vedoucího družstva nebo kolektivu.
3. 3. Instruktorem se stává člen SDH po splnění následujících podmínek:
a) získáním požadované kvalifikace III. stupně
b) souhlasem vedoucího kolektivu
c) doporučuje se složení slibu ve znění: „Přijímám povinnosti instruktora mladých
hasičů a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a cílů.“

3. 4. Instruktor má právo:
a) podílet se na rozhodování a vedení činnosti družstva mladých hasičů
b) žádat orgány SH ČMS o pomoc při řešení problémů a být přítomen na jednáních,
která se týkají družstva mladých hasičů
3. 5. Instruktor je povinen:
a) dodržovat stanovy SH ČMS, ustanovení zásad činnosti kolektivů mladých členů SH
ČMS
b) vytvářet předpoklady pro dobrou činnost mladých hasičů a být jim dobrým
příkladem
c) pečovat o zdravý tělesný a duševní vývoj mladých hasičů
d) dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při organizování činnosti
e) získávat odpovídající kvalifikaci dle zásad činnosti s kolektivy mladých hasičů SH
ČMS a po získání kvalifikace ji pravidelně obnovovat
f) je přímo odpovědný vedoucímu družstva nebo vedoucímu, kterého pravidelně
informuje o činnosti družstva mladých hasičů
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Článek 1 Systém vzdělávání vedoucích kolektivů mladých hasičů
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.
1. 2. Kvalifikační stupně :
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 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).
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).

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).
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 1až 3, za úspěšně složenou zkoušku
•
se bere známka 1 nebo 2
• praktická zkouška – klasifikace – známka 1až 3, za úspěšně složenou
zkoušku se bere známka 1 nebo 2
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
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
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

1. 4. Doklad o získání kvalifikace
Jako doklad o získání kvalifikace vystaví organizátor vedoucímu nebo instruktorovi
Osvědčení o získání kvalifikace, viz přílohu č. 1 (papír bílý), a provede zápis o získání
kvalifikace do průkazu člena SH ČMS, viz přílohu č. 2.
Obnovení kvalifikace se zapisuje pouze na druhou stranu osvědčení, do průkazu pouze
zvýšení kvalifikace.
Dobu osvědčení a formu zápisu stanovuje, aktualizuje a zveřejňuje ÚORM.
Organizátor vzdělávacího kurzu (OSH, KSH) zabezpečí aktualizaci získaných
kvalifikačních stupňů v centrální elektronické evidenci členské základny SH ČMS.

Článek 2 Další kvalifikační stupně
1.1. Garant vzdělávání
Garantem vzdělávání vedoucích a instruktorů mladých hasičů se může stát každý člen
SH ČMS starší 18 let se zájmem o vzdělávání.
Vzdělávací kurzy pro garanty organizuje pouze ÚORM ve spolupráci s Lektory.
Oprávnění má platnost pět let.
Úkolem Garanta je ve spolupráci s jednotlivými OORM a KORM organizovat
vzdělávací kurzy pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů.
Garant jmenuje vedoucího zkušební komise – viz přílohu č. 3.
1. 2. Lektor
Lektorem vzdělávání se může stát každý člen SH ČMS starší 18 let se zájmem o
vzdělávání, který absolvoval kurz Lektorských dovedností akreditovaný MŠMT nebo
jiný dle požadavků MŠMT.
Lektoři jsou jmenování ÚORM na základě absolvování odborného kurzu.
Jejich úkolem je tvorba a aktualizace vzdělávacího systému, učebních textů, příprava
výukových a zkušebních programů, tvorba e-learningových kurzů. Lektoři tvoří
vzdělávací systém a jsou odpovědni za proškolení Garantů vzdělávání.

Schváleno VV SH ČMS dne 14.června 2012.

Přílohy:

č. 1 - Osvědčení
č. 2 - Zápis do průkazu
č. 3 – Jmenování vedoucího zkušební komise

Příloha č. 1

VZOR osvědčení

přední strana osvědčení

Okresní (Krajská) odborná rada mládeže
Okresního (Krajského) sdružení hasičů SH ČMS v ………

vydává

na základě
absolvování školícího kurzu a úspěšně složené zkoušky

O S V Ě D Č E N Í č.
III.

o získání kvalifikace
(II.)stupně vedoucího mládeže SH ČMS

p. .....................................................datum narození.............................

Zkušební komise ve složení:
Jméno, příjmení, titul

Instituce, oblast školení

Místo konání zkoušek :
________________________
Datum konání zkoušek : ________________________
Podpis zkušební komise : ________________________
Razítko OSH (KSH) :

zadní strana osvědčení
Obnovení nebo zvýšení kvalifikace:

datum

místo konání zkoušek

druh obnovení
nebo zvýšení
kvalifikace

jméno a příjmení vedoucího
zkušební komise, který
kvalifikaci udělil
(hůlkovým písmem)

podpis

Příloha č. 2

VZOR zápisu do průkazu

zadní strana předního listu členského průkazu
čitelné jméno a příjmení vedoucího zkušební komise,
který kvalifikaci přidělil
↓
ZÁZNAM O KVALIFIKACI A ODBORNOSTI
Datum přidělení
kvalifikace

→

podpis III.VM ← Typ
(druh)
…………………………………………………………. kvalifikace
12. 6. 01

M. Němečková

8. 7. 04

M. Němečková

podpis

II. VM

…………………………………………………………..
16. 9. 09
M. Němečková
podpis
I. VM
…………………………………………………………..
↑
podpis vedoucího zkušební komise
Formy zápisu kvalifikačních stupňů:
Zápis

Druh

III. VM

III. stupeň vedoucího mládeže SH ČMS

II. VM

II. stupeň vedoucího mládeže SH ČMS

I. VM

I. stupeň vedoucího mládeže SH ČMS

Do průkazu se zapisuje pouze prvotní získání kvalifikace a její zvýšení.
Obnovení již získané kvalifikace (dle Směrnice pro činnost s kolektivy MH) se eviduje na
OSH a potvrzuje se vedoucímu (instruktorovi) na druhou stranu příslušného osvědčení.

Příloha č. 3

Jmenování vedoucího zkušební komise

Jmenování vedoucího zkušební komise

Já, garant vzdělávání,
jméno a příjmení: ____________________________________________________________
číslo ________________________

navrhuji pana (paní) __________________________________________________________
jako vedoucího zkušební komise pro školení vedoucích a instruktorů, které pořádá:
OSH / KSH _________________________________________________________________
termín konání akce ___________________________________________________________
místo konání akce ____________________________________________________________

podpis garanta vzdělávání ______________________________________________________

Souhlas OSH/KSH (razítko, podpis) :

