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Pozvánka 
na pravidelné školení vedoucích mládeže 

 
Místo konání: Těšany - škola 
 
Datum:          22. 10. – 23. 10. 2016 
 
Program: 
22. 10. 2016 –   8.30 hod. - příjezd 
                          9.00 hod. - zahájení  
                        12.00 hod. – oběd /zajištěn/ 
                        18.00 hod. – předpokládaný konec 
23. 10. 2016 -    8.30 hod. - příjezd 
                          9.00 hod. - zahájení  
                        12.00 hod. – oběd /zajištěn/ 
                        16.00 hod. – předpokládaný konec 
 
Školení je určeno pro nové vedoucí a obnovy kvalifikačního stupně II. a III.  
Školení bude zaměřeno na základy práce s MH (psychologie, pedagogika, legislativa, směrnice, 
celoroční činnost), všichni zúčastnění – povinně absolvují zdravovědu a přednášku o SPU 
/speciální potřeby učení - např. dysfunkce, ADHD atd./ 
S sebou si účastníci vezmou Směrnice hry Plamen, platnost od 1.9.2016, Směrnice pro celoroční 
činnost dorostu SH ČMS, platnost od 1. 9. 2007 včetně výkladu a dodatků psací potřeby, 
přezůvky, příp. Učební texty pro vedoucí a instruktory, průkaz člena SH ČMS a Osvědčení o 
získané kvalifikaci /obnovy/. 
Podklady pro školení směrnice, učební texty atd. včetně testů jsou ke stažení na www.dh.cz – 
úsek mládeže- vzdělávání /vedoucí/, dokumenty, publikace /Odznaky odborností/ 
 
Školení nových vedoucích II. a III. kvalifikačního stupně bude ukončeno testem. 
 
Potvrzení o účasti vraťte na OSH nejpozději do 11. 10. 2016 /písemně nebo e-mailem/. 
 
Upozornění: kapacita sálu pro školení je max. 50 míst, z tohoto důvodu rozhoduje datum 
doručení návratky. Registrace bude uchazeči potvrzena nebo zamítnuta podle data doručení. 
Školení se koná ve školní budově, kde je nutné se přezouvat. 
 
 
Za OSH Brno-venkov: 
 
Josef Gargula v. r.                                                            Petr Pejřil v. r. 
starosta OSH                                                                    vedoucí OORM 
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Upozornění: kapacita sálu pro školení je pouze 50 míst, z tohoto důvodu rozhoduje 

datum vrácení potvrzení o účasti. 

 
 
 
 
 

Potvrzení o účasti na školení vedoucích mládeže 22. - 23. 10. 2016 
 
 
Za SDH   ………………………..…. se školení zúčastní: 
 
……………………………………………  
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
 
 

 
……………………                                               …………………….. 
razítko SDH                                                            podpis starosty SDH 
 

Potvrzení o účasti vraťte na OSH Brno-venkov nejpozději do 11. 10. 2016  
/písemně nebo e-mailem/ 


