
 
Informace o plnění 3. okruhu celoroční činnosti mladých hasičů  

 

 

Na podzimní poradě vedoucích mládeže 27. 9. 2008 v Kaňovicích, byli vedoucí seznámeni se 

způsobem plnění 3. okruhu celoroční činnosti mladých hasičů. 

 

Odznaky odborností 

 

Odznaky odborností budou plnit starší žáci. 

 

Pro kategorii mladších žáků je toto dobrovolné. 

 

Zkouška bude provedena písemným testem a ústní zkouškou. 

 

8. 2. 2009 na HZ v Kvítkovicích od 8:30 hod. 

15. 2. 2009 na HZ v Újezdě od 8:30 hod. 

1. 3. 2009 na HZ Želechovice Paseky od 8:30 hod. 

 

Začátek bude individuálně upřesněn podle počtu přihlášených kolektivů. 

 

Odznaky specializací 

 

Odznaky specializací budou plnit mladší žáci se svými vedoucími. 

 

Náplň, rozsah a způsob zkoušek je ponechán na úvaze vedoucímu kolektivu. 

 

Pro obě kategorie platí, že o provedených zkouškách musí být proveden zápis v kronice. Pro 

splnění 3. okruhu celoroční činnosti platí, že kolektiv získá alespoň 5 odznaků odborností 

nebo specializací. 
 
 

- oficiální  dokument  na  další  straně  
 
 
 
 



                  SH ČMS - OSH Zlín 
                    ve spolupráci s OORM pořádá  

 
Zkoušky pro získání odznaků odbornosti  

 
 
Zkoušky se konají dne                  8. 2. 2009 na HZ v Kvítkovicích od 8:30hod.  
                                                15. 2. 2009 na HZ v Újezdě od. 8:30 hod.  

22. 2. 2009 na HZ Želechovice Paseky od 8:30 hod.  
 
S sebou si přivezte:  
 
- psací potřeby  
- zalisovaný členský průkaz s fotografií  
- přílohu k členskému průkazu (pokud již odbornosti plnili)  
- kroniku kolektivu ( kronikáři )  
 
Zkoušky budou probíhat formou:   Písemný test  

Ústní zkouška  
Praktická zkouška  
 
 

Bude možno získat odznak odbornosti: KRONIKÁŘ  
STROJNÍK  
PREVENTISTA  
INSTRUKTOR  
VELITEL  

 
 
Kontaktní osoba:   Vlastimil Nevařil orm.zlin@seznam.cz  
 
 
Návratku zašlete do 2. 2. 2009 na adresu:  OSH Zlín  

Přílucká 213  
760 01 Zlín nebo orm.zlin@seznam.cz  

 
 
 

NÁVRATKA  
Zkoušky pro získání odznaků odbornosti  

SDH ........................................................ se zúčastní zkoušek odznaků odbornosti  

dne …………..2009, na HZ v ……….………………….  

v celkovém počtu  ..…….. mladých hasičů  

 
kronikář  ……… mladých hasičů  
strojník  ……… mladých hasičů  
preventista  ……… mladých hasičů  
instruktor ……….mladých hasičů  
velitel   ……….mladých hasičů  

……………………………………  
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