
Zadání domácí práce na zkoušky vedoucích Mladých hasičů 

 

Společné požadavky: 

 

- písemně zpracovat jedno z níže uvedených témat 

- dodržet kritéria práce 

- uvést seznam použité literatury  

- vypracované práce zaslat elektronicky nejpozději 5 dnů před přezkoušením na uvedené 

kontakty 

 

Součástí zkoušky bude představení vypracované práce spojené s diskusí o vybraném tématu. 

 

1) 

 

Sestav celoroční plán činnosti pro kolektiv mladých hasičů, tak aby při okresním kole hry 

Plamen byl hodnocen 0 trestných bodů za celoroční činnost. 

 

Kritéria práce: 

- plán je realizovatelný a dále využitelný v podmínkách vašeho kolektivu 

- činnosti a akce v něm odpovídají možnostem a věkovým zvláštnostem věkové 

kategorie kolektivu, který vedete 

- plán je jedinečný, nekopíruje práci jiného vedoucího 

- zemoska@seznam.cz 

 

Zdroj informací:  

- Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů  

- Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů 

 

2)  

 

Připrav zadání jedné hry s hasičskou tématikou. 

 

Kritéria práce:  
- splňuje výchovné zásady (viz. Učební texty str. 49) 

- má jasně vymezenou:  

o věkovou (vé) kategorii (e), pro kterou (é) je určena 

o časovou náročnost (1 hodina, 10 min. apod.)  

o materiální zabezpečení (co k ní potřebuji) 

o počet dospělých nutných k její realizaci 

o velikost skupiny, pro kterou je určena 

o vymezené prostředí k realizaci (hřiště, klubovna apod.…) 

- je realizovatelná v běžných podmínkách (ne na mořském pobřeží nebo v pískovcových 

skalách) 

- každý vedoucí připraví hru jinou, kolektivní práce není předmětem zadání  

- zemoska@seznam.cz 
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3) 

 

Cestuješ se svým družstvem na akci do jižních Čech. Sestav plán akce tak, aby celá akce 

úspěšně a bez problémů proběhla.  

 

Kritéria práce: 

- akce musí být naplánována tak, aby byla dodržena bezpečnost a ochrana zdraví členů 

kolektivu.  

- plán akce zohledňuje možnosti a věkové zvláštnosti členů kolektivu, který vedete 

- michal.dusilek@post.cz. Konzultace jsou možné (nejsou však sestavováním práce ze 

strany činovníka).  

 

Zdroj informací:  

- Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů 

 

4)  

 

Jedeme se podívat na schůzku Vašeho kolektivu. Popište nám předem, co můžeme očekávat. 

Sestavte plán schůzky členů kolektivu.  

 

Kritéria práce: 

- práce bude zaměřena na jeden typ schůzky (nácvik disciplíny, odborky, jiná akce) 

- plán schůzky musí obsahovat: 

 cíl (co chceme schůzkou dosáhnout) 

 obsah (co bude náplní schůzky) 

 metody (jak na to půjdeme) 

- plán je použitelný pro kolektiv, který vedete (do práce je možné uvést krátkou 

charakteristiku kolektivu) 

- plán respektuje věkové zvláštnosti členů kolektivu 

- plán je jedinečný, nekopíruje práci jiného vedoucího 

- michal.dusilek@post.cz. Konzultace jsou možné (nejsou však sestavováním práce ze 

strany činovníka).  

 

Zdroj informací:  

- Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů  

- Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů 

 

5)  

Začínáte ve sboru pracovat s mládeží - zakládáte nový kolektiv.  

Kritéria práce: 

- Jak začít? 

- Co je třeba zařídit? 

- Dokumentace kolektivu 

- Kolektiv a SDH (vazby, spolupráce) 

- rehacek.jirka@seznam.cz 
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PRÉMIE! 

 

Zamyslete se nad něčím, co vám při práci s kolektivem dělá problémy a potřebujete to řešit. 

Navrhněte způsob řešení.   

 

Kritéria práce: 

- michal.dusilek@post.cz. Konzultace jsou možné (nejsou však sestavováním práce ze 

strany činovníka).  

 

 

Hodně štěstí! Na Vaše práce se těší Kamila, Jirka a Michal 
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