SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
------------------------------------------------------------------------------------------------Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má ve stanovách jako jeden z hlavních cílů činnosti
zakotvenu činnost s dětmi a mládeží čl. 2 odst.1b) a v čl. 3, odst. 3e) jako jeden z hlavních
okruhů své činnosti všestrannou mimoškolní činnost v kolektivech mladých hasičů.
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 členem SH ČMS.
1. 2. Vznik členství:
Členství mladého hasiče vzniká dnem:
a) přijetí písemné, vlastnoručně podepsané přihlášky (u mladších 18 let včetně podpisu
zákonného zástupce), schválené výborem sboru
b) doporučuje se složení slibu ve znění: „Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít
zásady a cíle mladých hasičů“
1.3. Důkazem členství je:
a) registrace v centrální evidenci členské základny SH ČMS
b) členský průkaz (s fotografií)
1.4. Členství v kolektivu mladých hasičů:
Mladý hasič se stává členem kolektivu MH zapsáním na registrační list kolektivu.
Článek 2 Práva a povinnosti mladých hasičů
2. 1. Mladý hasič je oprávněn:
a) přiměřeně svému věku podílet se na činnosti SH ČMS, především činnosti kolektivu
mladých hasičů a prostřednictvím rady kolektivu se podílet na přímé participaci
v rozhodovacích procesech úseku mládeže SH ČMS respektive sboru
a) být volen do rady kolektivu mladých hasičů
b) nosit stejnokroj
c) být přítomen jednání valné hromady sboru
2. 2. Mladý hasič je povinen:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy SH ČMS
b) přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, zejména činnosti
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 mládeže
f) dbát o dobrou pověst SH ČMS, zejména svého sboru, respektive kolektivu mladých
hasičů
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Článek 3 Zánik členství
a) písemným prohlášením (oznámením) člena a jeho zákonného zástupce, že vystupuje
z SH ČMS
b) rozhodnutím výboru (SDH) sboru pro neplacení členských příspěvků
c) vyloučením
d) úmrtím
e) zánikem sboru, popř. SH ČMS
Článek 4 Cíle činnosti s mladými hasiči a zásady mladých hasičů
4. 1. Cíle:
a) efektivní vyplnění volného času prostřednictvím organizované činnosti v rámci
občanského sdružení pro děti a mládež
b) podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich mravních, intelektuálních,
sociálních a tělesných schopností
c) ochrana před sociálně patologickými jevy a rizikovými projevy chování - šikana,
vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita, drogová závislost, alkoholismus a další
d) seznamovat mladé hasiče s hlavními zásadami preventivně výchovné práce v oblasti
požární ochrany
e) vést mladé hasiče k rozšiřování získaných vědomostí mezi ostatní mládež
f) spolupracovat s ostatními mládežnickými sdruženími a organizacemi, státními a
samosprávními či výchovnými institucemi
g) vést mladé hasiče k vlastenectví, poznávání a ochraně přírody, sebevzdělávání,
kamarádství, kooperaci s ostatními a participaci na mezinárodní spolupráci
h) uceleným systémem školení a vzdělávání vychovávat vedoucí a instruktory
i) sdružovat podněty pro práci mladých hasičů a zastupovat jejich zájmy
j) podporovat přímou participaci mladých lidí v rozhodovacích procesech úseku
mládeže SH ČMS respektive sboru
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 všeobecné znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany
d) poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasičského hnutí,
rozvíjet mezinárodní spolupráci

H L A VA

II

Článek 1 Kolektiv mladých hasičů
1.1. Kolektiv mladých hasičů se registruje v rámci pobočného spolku SH ČMS dle
článku č. 82 stanov. V každém sboru se registruje pouze jeden kolektiv mladých
hasičů. Kolektiv mladých hasičů tvoří nejméně 5 členů ve věku od 3 do 18 let, kteří se
člení do družstev dle jednotlivých věkových kategorií. Kolektiv vzniká registrací u
příslušného OSH (odevzdání registračního listu – Příloha č. 4).
V kolektivu mladých hasičů se realizují zájmy mladých hasičů zejména ve vztahu
k požární ochraně a k přípravě hasičských činností.
Kolektiv tvoří mladí hasiči, pokud počet mladých hasičů ve sboru dosahuje min. počtu
5.
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1. 2. Kolektiv mladých hasičů (SDH) sboru může být členěn na družstva:
a) přípravky – s počtem minimálně 5 členů
b) mladších žáků - s počtem minimálně 5 členů
c) starších žáků - s počtem minimálně 5 členů
d) dorostu (dorostenci, dorostenky, smíšená) - s počtem minimálně 5 členů
1. 3. Počet družstev v kolektivu je libovolný, záleží na celkovém počtu členů kolektivu a na
minimálním stanoveném počtu členů v družstvu.
1.4. Je-li ve sboru ustanoveno pouze jedno družstvo, je považováno za kolektiv. V rámci
statistických údajů se v tomto případě uvádí: počet kolektivů 1, počet družstev 1.
1. 5. Není-li ve sboru ustanoveno žádné družstvo, jedná se o kolektiv s počtem družstev 0.
Článek 2 Cíle činnosti kolektivů mladých hasičů
1.1. Hlavním cílem činnosti kolektivů mladých hasičů je všeobecná organizovaná
mimoškolní práce s dětmi a mládeží a všestranný, harmonický rozvoj osobnosti dítěte a
mladého člověka s důrazem na utužování zdraví a zvyšování fyzické zdatnosti za
účelem výchovy k budoucí dobrovolné práci v JSDHO.
1.2. Cílem činnosti kolektivů mladých hasičů je naplňování aktuálního Strategického plánu
rozvoje úseku mládeže SH ČMS, respektive Koncepce činnosti s kolektivy mladých
hasičů.
Článek 3 Rada kolektivu MH
3. 1.

Kolektiv MH si může zvolit Radu kolektivu.

3. 2.

Doporučený počet členů rady je 3 – 5 členů.

3. 3.

Členy rady si volí mladí hasiči ze svého středu zpravidla na 3 – 5 let. O volbě musí být
proveden písemný záznam, se kterým vedoucí kolektivu seznámí výbor sboru.

3. 4.

Zvolení členové rady si mezi sebou zvolí vedoucího rady. Vedoucí rady je oprávněn
jednat jménem kolektivu s vedoucím kolektivu, tlumočit mu náměty, postřehy a
připomínky členů kolektivu a tím přímo participovat na rozhodovacích procesech
úseku mládeže SH ČMS respektive sboru.

HLAVA

III

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.
V každém kolektivu je ustaven pouze jeden VEDOUCÍ KOLEKTIVU.
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1. 2. Vedoucí kolektivu:
a) organizuje a řídí činnost kolektivu
b) organizuje a řídí činnost vedoucích družstev a instruktorů
c) tlumočí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních výboru (SDH) sboru a valných
hromadách (SDH) sboru
d) respektuje rozhodnutí výboru (SDH) sboru, která se týkají činnosti kolektivu
mladých hasičů
1. 3. Vedoucí kolektivu mladých hasičů je volen členem výboru sboru.
1. 4. Vedoucím kolektivu se stává člen (SDH) sboru po splnění následujících podmínek:
a) schválením výboru (SDH) sboru
b) získáním kvalifikace III. stupně vedoucího mládeže SH ČMS, doporučená
kvalifikace je II. stupeň
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 účastnit se odborných seminářů a školení
vedoucích mládeže
b) zvyšovat svou kvalifikaci
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:
a) je povinen dodržovat stanovy SH ČMS a všechny další vnitřní předpisy SH ČMS
b) je povinen vytvářet předpoklady pro dobrou činnost kolektivu mladých hasičů a být
dobrým příkladem mladým hasičům
c) je povinen naplňovat cíle činnosti s kolektivy mladých hasičů dle čl. 2, hlava 2 této
směrnice
d) je povinen pečovat o zdravý tělesný a duševní vývoj mladých hasičů
e) je povinen dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při organizování činnosti
f) je povinen získávat a obnovovat odpovídající kvalifikaci
g) je přímo odpovědný výboru sboru, 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, popř. mladých hasičů.
2. 3. Vedoucí družstva mladých hasičů může být členem výboru sboru.
2. 4. Vedoucím družstva, vedoucím se stává člen sboru po splnění následujících
podmínek:
a) získáním požadované kvalifikace III. stupně, doporučená kvalifikace je II. stupeň
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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 jeho rozhodování a činnosti,
být volen do odborných rad mládeže a účastnit se odborných seminářů a školení
vedoucích mládeže
b) zvyšovat svou kvalifikaci
c) žádat orgány SH ČMS o pomoc při řešení problémů a být přítomen na jednáních, která
se týkají družstva mladých hasičů (popř. mladých hasičů)
2. 6. Vedoucí družstva:
a) je povinen dodržovat stanovy SH ČMS a všechny další vnitřní předpisy SH ČMS
b) je povinen vytvářet předpoklady pro dobrou činnost kolektivu mladých hasičů a být
dobrým příkladem mladým hasičům
c) je povinen naplňovat cíle činnosti s kolektivy mladých hasičů dle čl. 2, hlava 2 této
směrnice
d) je povinen pečovat o zdravý tělesný a duševní vývoj mladých hasičů
e) je povinen dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při organizování činnosti
f) je povinen získávat a obnovovat odpovídající kvalifikaci
g) je přímo odpovědný vedoucímu kolektivu, kterého pravidelně informuje o činnosti
družstva mladých hasičů
Článek 3 Instruktor
3. 1. Instruktorem se může stát mladý člen SH ČMS ve věku od 15 do 18 let, který se touto
činností připravuje pro výkon funkce vedoucího mládeže, splňuje předpoklady pro práci
s dětmi a mládeží a je členem SH ČMS.
3. 2. Instruktor se řídí pokyny vedoucího kolektivu nebo družstva.
3. 3. Instruktorem se stává člen sboru 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 mladých hasičů
3. 5. Instruktor je:
a) povinen dodržovat stanovy SH ČMS a všechny další vnitřní předpisy SH ČMS
b) povinen vytvářet předpoklady pro dobrou činnost kolektivu mladých hasičů a být
dobrým příkladem mladým hasičům
c) povinen naplňovat cíle činnosti s kolektivy mladých hasičů dle čl. 2, hlava 2 této
směrnice
d) povinen pečovat o zdravý tělesný a duševní vývoj mladých hasičů
e) povinen dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při organizování činnosti
f) povinen získávat a obnovovat odpovídající kvalifikaci
g) přímo odpovědný vedoucímu kolektivu respektive družstva nebo vedoucímu,
kterého pravidelně informuje o své činnosti
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HLAVA

IV

Článek 1 Vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů
1. 1. Vzdělávání vedoucích a instruktorů je rozděleno do tří kvalifikačních stupňů odborné
přípravy a probíhá minimálně v rozsahu aktuálních Učebních textů pro vedoucí a
instruktory kolektivů mladých hasičů a dalších vzdělávacích publikací, portálů a
studijních materiálů uvedených v textech.
1. 2. Kvalifikační stupně:
a) III. stupeň je základní, vstupní kvalifikační stupeň, který je předepsaný pro vedoucí
a instruktory. 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 registrace
kolektivu. Není-li tato podmínka splněna ve stanovené lhůtě, není možné
kolektiv znovu registrovat do dalšího roku činnosti.
b) II. stupeň je střední kvalifikační stupeň, který je doporučený 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 od splnění kvalifikace III. stupně).
Kurzy (školení) a zkoušky organizují OSH-OORM, KSH-KORM, případně
ÚORM. Letní školy instruktorů organizuje ÚORM. Kvalifikaci lze získat
v jakémkoliv příslušném kurzu, vyhlášeném v rámci SH ČMS. Je-li kvalifikace
získána v jiném kurzu, než je příslušnost vedoucího k OSH (např. centrální kurz
vyhlášení ÚORM, kurz jiného OSH, popř. KSH), je vedoucí povinen doložit na
OSH získání (popř. obnovení kvalifikace) písemným potvrzením subjektu, u kterého
kvalifikaci získal (obnovil).
Získaný kvalifikační stupeň má trvalý charakter, jeho získání nelze anulovat.
Avšak pro zachování aktivní platnosti kvalifikace (aktivní vedoucí) má vedoucí
povinnost tuto obnovovat s min. frekvencí 1 x za 2 roky (častější frekvence se tímto
nevylučuje). K obnovení kvalifikace dochází min. účastí na kurzu bez nutnosti
složení zkoušky. Není-li kvalifikace obnovena, vedoucí je považován za
„neaktivního vedoucího“ – v centrální evidenci nebude v příslušném roce uveden
jako aktivní vedoucí.
Po obnovení kvalifikace (min. účastí na kurzu) bude vedoucí opět zařazen mezi
aktivní vedoucí.
Kvalifikaci lze obnovit rovněž lektorskou činností na Letní škole instruktorů nebo
lektorskou činností na kurzu pro vedoucí KS III. a II.
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.
Kurzy (školení) a zkoušky organizuje výhradně ÚORM.
Získaný kvalifikační stupeň má trvalý charakter, jeho získání nelze anulovat
Avšak pro zachování aktivní platnosti kvalifikace (aktivní vedoucí) má vedoucí
povinnost kvalifikaci obnovovat s min. frekvencí 1 x za 5 let (častější frekvence se
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tímto nevylučuje). K obnovení kvalifikace I. stupně dochází účastí na kurzu včetně
složení zkoušky. Není-li kvalifikace obnovena, vedoucí je považován za
„neaktivního vedoucího s kvalifikací I.stupně“ – v centrální evidenci nebude
v příslušném roce uveden jako aktivní vedoucí s kvalifikací I.stupně.
Lze ho opět kdykoliv obnovit účastí na příslušném kurzu a složením zkoušky pro
kvalifikační stupeň I.
Právo obnovy nižšího kvalifikačního stupně tímto není dotčeno.
Kvalifikaci lze rovněž obnovit lektorskou činností na Letní škole nebo lektorskou
činností na kurzu pro vedoucí KS I. stupně.
1. 3. Průběh a hodnocení zkoušek:
Průběh a hodnocení zkoušky garantuje zkušební komise jmenovaná OSH-OORM,
KSH-KORM, ÚORM. Získání kvalifikace stvrzuje vedoucí zkušební komise. Vedoucí
zkušební komise musí mít pro zkoušky KS III. a II. minimální kvalifikaci vedoucího
II.stupně nebo Garant vzdělávání. Pro zkoušky KS I. minimální kvalifikaci vedoucího
I.stupně nebo Lektor-Metodik aktivního učení.
Pro organizaci všech úrovní kurzů vedoucích mládeže se doporučuje spolupráce s
absolventy kurzu neformálního vzdělávání Garant vzdělávání nebo LektorMetodik aktivního učení.
Min. hodinový rozsah vzdělávacích témat kurzu III.stupně je uveden v Příloze č. 3.
Přílohu. 3 může ÚORM průběžně aktualizovat bez nutnosti novelizace této Směrnice.
O provedené změně má ÚORM povinnost písmeně informovat OSH, KSH a
aktualizovanou Přílohu č.3 zveřejnit na www.dh.cz
Úspěšnost složení zkoušky:
písemný test – 80% úspěšnosti z celkového počtu otázek

ústní a praktická zkouška – klasifikace – známka 1až 3, za úspěšně složenou

zkoušku se považuje známka 1 nebo 2
a) III. stupeň
 písemný test – min. počet otázek: 50
 ústní a praktická zkouška – min. počet otázek, popř. praktických úkonů: 3
b) II. stupeň
 písemný test – min. počet otázek: 70
 ústní a praktická zkouška – min. počet otázek, popř. praktických úkonů: 5
c) I. stupeň
 písemný test - min. počet otázek: 100
 ústní a praktická zkouška - ústní prezentace projektu na zadané téma
Při provedení písemné zkoušky na všech úrovních kvalifikačních stupňů je možné
využít studijních materiálů, které určí příslušná zkušební komise.
1. 4. Doklad o získání kvalifikace
Dokladem o získání kvalifikace je Osvědčení o získání kvalifikace, viz Přílohu č. 1
(podkladová barva „bílá“ pro kvalifikaci III. a II. stupně a barva „modrá“ pro kvalifikaci
I. stupně).
Osvědčení je dvoustranné, strana dvě slouží k zápisu obnovení kvalifikace.
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Organizátor vzdělávacího kurzu (OSH, KSH, ÚORM) má povinnost zajistit zapsání
získaných kvalifikačních stupňů do centrální evidence členské základny SH ČMS.
Článek 2 Neformální vzdělávání dalších pracovníků s dětmi a mládeží v rámci SH ČMS
1. 1. Lektor-Metodik aktivního učení
Lektorem-Metodikem aktivního učení se může stát každý člen SH ČMS starší 18 let
se zájmem o vzdělávání, který je držitelem Kvalifikace I. stupně vedoucího mládeže SH
ČMS nebo kvalifikace Garant vzdělávání. Kvalifikaci Lektor-Metodik aktivního učení
lze získat na základě absolvování kurzu s akreditací MŠMT ČR: Metody aktivního
učení případně kurzu Lektorské dovednosti.
Lektory do kurzu deleguje ÚORM.
Jejich úkolem je tvorba a aktualizace zájmového a neformálního vzdělávání na úseku
mládeže SH ČMS, učebních textů, příprava výukových a zkušebních programů, tvorba
e-learningových vzdělávacích programů.
Kvalifikace Lektor-Metodik aktivního učení se dokládá osvědčením.
Platnost osvědčení je neomezená.
1.2. Garant vzdělávání pro úsek mládeže
Garantem vzdělávání pro úsek mládeže se může stát každý člen SH ČMS starší 18 let
se zájmem o vzdělávání dětí a mládeže.
Kurz pro garanty organizuje ÚORM.
Kvalifikace Garant vzdělávání je jednou z možností neformálního vzdělávání na úseku
mládeže SH ČMS. Obsahové určení tohoto kurzu je zaměřeno na získání znalostí
a dovedností, jak organizačně připravit a zabezpečit zejména vzdělávací kurzy pro
vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů, případně další kurzy úseku mládeže.
Úkolem garantů je spolupráce s jednotlivými OSH-OORM a KSH-KORM při
organizování vzdělávacích kurzů pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů.
Kvalifikace Garant vzdělávání pro úsek mládeže se dokládá osvědčením s platností na 5
let.
Platnost kvalifikace lze rovněž obnovovat lektorskou činností na kurzu pro vedoucí
KS.I, Garantů nebo na Letní škole.
1.3.
1.4.
1.5.
1. 6.

Hlavní vedoucí táborů
Zdravotník zotavovacích akcí
Hospodář
Ostatní

Schváleno VV SH ČMS dne 13. 6. 2019
Přílohy:

č. 1 - Osvědčení
č. 2 – Kompetenční profil samostatného vedoucího dětí a mládeže v SH ČMS
č. 3 - Minimální rozsah vzdělávacích témat
č. 4 – Registrační list

8

9

