Vysvětlení k vyplnění kolonek v tiskopisu Hlášení o činnosti za okres
pro rok 2021.
-

Počet řádných členů SH ČMS
Do tabulky se doplní automaticky dle evidence SDH

-

Počet členů SDH, vykonávající prevenci pro obce
OSH vyplní součet členů ze sborů, kteří vykonávali prevenci pro obec

-

Odborná příprava členů SDH ve sledovaném roce
OSH vyplní počet členů, kteří v roce 2021 získali nebo obnovili odbornost:
o Hasič II. a III. stupně – dle Metodického pokynu SH ČMS k získání odznaku HASIČ I – III
o Preventista II. a III. stupně – dle Metodického pokynu Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska k získání a prolongaci (prodlužování) odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska v oblasti požární prevence
o Velitel – dle Metodického pokynu SH ČMS k získání odbornosti SH ČMS v oblasti požární
represe, a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS „VELITEL“
o Strojník – dle Metodického pokynu SH ČMS k získání odbornosti SH ČMS v oblasti požární
represe a podmínek k získání odznaků odbornosti SH ČMS „STROJNÍK“
o Technik ochrany obyvatelstva, Specialista ochrany obyvatelstva a Instruktor preventivně
výchovné činnosti – dle Metodického pokynu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k
provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva a podmínek k získání
odznaků odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
o Rozhodčí v požárním sportu – OSH vyplní dle skutečného stavu získaných kvalifikací
rozhodčí v PS nebo Rozhodčí instruktor v PS
o Rozhodčí soutěží mládeže II. stupně – OSH vyplní dle skutečného stavu získaných kvalifikací
rozhodčí soutěží mládeže II. stupně

-

Celkový počet členů SDH podle jednotlivých kategorií odborné přípravy
OSH uvede celkové počty členů dle jednotlivých odborností, viz výše.

-

Mládež
Počet registrovaných kolektivů mladých hasičů
OSH vyplní součet registrovaných kolektivů mladých hasičů v roce 2021 na základě počtu
odevzdaných Registračních listů kolektivů MH, viz Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů.
Krátkodobé volnočasové aktivity a tábory
Uvádíte součet akcí a dětí, které se akcí zúčastnily.
Počet pravidelných schůzek
Uvádíte součet dle pravidelných schůzek – počítají se pravidelné schůzky všech jednotlivých družstev
– viz komentář k hlášení o činnosti SDH.
Počet družstev přípravky
OSH vyplní součet družstev přípravky dle údajů z Registračních listů kolektivů MH, viz Směrnice
činnosti s kolektivy mladých hasičů.
Počet akademických a jiných zájmových skupin
OSH vyplní součet akademických a jiných zájmových skupin registrovaných na OSH na základě
Registračního listu akademické skupiny.

-

Sport
Počet registrovaných sportovních oddílů
OSH vyplní součet registrovaných sportovních oddílů v roce 2021 na základě počtu odevzdaných
Registračních listů sportovních oddílů SDH. (https://sport.dh.cz/index.php/pozarnisport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cms)
Rozdělení sportovců dle věku
Do tabulky se doplní automaticky dle evidence SDH
Nepostupové soutěže a počty družstev MH, dorostu, mužů a žen v nich zapojených
OSH vyplní součet družstev, která se zúčastnila minimálně jedné soutěže daného druhu.
Počet soutěží uspořádaných SDH a OSH
OSH vyplní součet soutěží pořádaných SDH dle jejich hlášení.
Dále vyplní počet soutěží pořádaných přímo OSH.

-

Příprava členů pro činnost v oblasti integrovaného záchranného systému
OSH uvede součet jednotlivců a družstev, kteří se ve sborech této činnosti věnují na základě hlášení
SDH.

-

Aktivita SDH
OSH vyplní součty na základě hlášení SDH.
SDH ve svých hlášeních uvádí počty jednotlivých akcí a součet členů, kteří se jednotlivých akcí
zúčastnili.

-

Spolupráce s JSDHO
OSH vyplní údaje o spolupráci s Jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí dle podkladů z hlášení
SDH.

-

Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva
OSH vyplní údaje o Skupinách dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva dle podkladů z hlášení SDH,
viz Metodický pokyn SH ČMS pro starosty SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu
obyvatelstva a zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva
Poznámka:
Dokument v elektronické podobě obsahuje odkazy na jednotlivé dokumenty.

