
 

SMĚRNICE LETNÍ ŠKOLY INSTRUKTORU 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Článek . 1  Poslání a úloha Letní školy instruktorů 

 

 

Posláním a úlohou Letní školy instruktorů ( dále jen LŠI ) je příprava a výuka nových 

vedoucích kolektivů mladých členů SH ČMS a jejich pomocníků – instruktorů. 

Tato činnost je prováděna zpravidla v Ústředních hasičských školách, případně jiných 

zařízeních, která jsou k tomuto účelu vhodně vybavena a zařízena. 

 

Článek. 2 Finanční zabezpečení LŠI 

            

Náklady na organizaci LŠI jsou hrazeny: 

a) Z rozpočtu SH ČMS 

b) Z dotací a sponzorských příspěvků  

c) Z příspěvků účastníků LŠI 

 

Článek. 4  Řízení a organizace LŠI 

 

LŠI organizuje ÚORM. 

LŠI řídí štáb ve složení : 

a) Velitel LŠI 

b) Náčelník štábu LŠI 

c) Zdravotník 

d) Hospodář 

e) Technickohospodářský pracovník 

f) Vedoucích družstev 

g) Ostatní personál 

 

Článek. 5  Povinnosti členů štábu 

 

V čele LŠI je velitel, kterého jmenuje ÚORM. 

 

Řídí činnost LŠI a jedná jejím jménem ve styku a orgány a institucemi při přípravě a    

v průběhu LŠI, odpovídá z činnosti LŠI ÚORM a výkonnému výboru SH ČMS. 

Zodpovídá za řádné hospodaření se svěřeným majetkem a dodržování dalších dohodnutých   

ujednání a předpisů. 

Informuje zřizovatele o průběhu a výsledcích LŠI. 

Dále : 

a) sestavuje pracovní a výchovný personál LŠI 

b) sestavuje řád LŠI, obsahovou náplň a další vnitřní směrnice 

c) provádí školení o bezpečnosti práce a požární bezpečnosti 

d) řídí a kontroluje činnost LŠI včetně hospodaření 



e) nezastupitelně rozhoduje o případných kárných opatřeních a odměnách nad rámec 

činnosti družstva 

V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený zástupce a to v plném rozsahu jeho 

povinností, odpovědností a práv. 

 

Náčelník štábu LŠI: 

f) zastupuje velitele LŠI v době jeho nepřítomnosti 

g) spolu s velitelem sestavuje obsahovou náplň LŠI 

h) řídí porady štábu LŠI  

i) odpovídá za plnění obsahové náplně LŠI 

j)  přitom řídí a koordinuje činnost vedoucích družstev 

k) je přímo podřízen veliteli LŠI 

 

Zdravotník : 

l) provádí vstupní a výstupní zdravotní filtr všech účastníků LŠI 

m) provádí zdravotnickou osvětu, ošetření a léčení v rozsahu svých odborných 

zdravotnických znalostí a zkušeností 

n) nezastupitelně rozhoduje o převozu k poskytnutí odborné lékařské péče  

o) shromažďuje a vede veškerou zdravotnickou dokumentaci 

p) zodpovídá za veškeré hygienická opatření a provádí jejich průběžnou kontrolu ve 

všech prostorách LŠI  

q) je přímo podřízen veliteli LŠI 

 

Hospodář : 

r) zodpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky LŠI 

s) spolu s hl. kuchařkou a zdravotníkem sestavuje stravovací program  

t) zabezpečuje nákup a výdej potravin 

u) průběžně předkládá veliteli k seznámení veškerou hospodářskou dokumentaci a denní  

výkazy 

v) provádí závěrečnou finanční uzávěrku a bilanci LŠI 

w) je přímo podřízen veliteli LŠI 

 

Technickohospodářský pracovník : 

x) zodpovídá za řádné hospodaření se svěřeným majetkem a zařízením určeným a 

poskytnutým pro činnost LŠI 

y) přebírá a vede evidenci přijatého a poskytnutého vybavení 

z) na základě požadavků vedoucího družstva vydává a přijímá veškeré svěřené vybavení 

aa) provádí, případně zajišťuje drobné opravy poškozeného majetku v rámci svých 

možností a schopností 

bb) je podřízen veliteli LŠI, náčelníku štábu a hospodáři LŠI  

 

Vedoucí družstev : 

cc) metodicky řídí činnost družstva a zodpovídá za plnění obsahové náplně LŠI 

rozpracované do podmínek družstva 

dd) osobně zodpovídá za dodržování Řádu LŠI, Denního režimu LŠI a ostatních 

nařízených štábu LŠI členy svého družstva 

ee) je povinen oznámit veškeré mimořádné události, informovat štáb LŠI o zdravotních a 

jiných problémech členů družstev 



ff) je zodpovědný za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických zásad 

stanovených obecně platnými předpisy a rozhodnutím štábu LŠI 

gg) zodpovídá za řádné hospodaření se svěřeným majetkem 

hh) je podřízen veliteli LŠI a náčelníku štábu LŠI 

 

Ostatní personál : 

Kuchař/ka + pomocníci v kuchyni – provádějí práci vymezenou Dohodou. Počet je dán 

počtem účastníků LŠI 

Uklízeč/ka – provádí práce vymezené Dohodou  

 

 

Článek. 6 Absolventi LŠI 

 

Absolventem LŠI se může stát mladý člen SH ČMS, který je řádně registrován a OSH, ve 

věku od 15 do 18 let ( v roce konání LŠI).  

 

Předpokladem pro absolvování LŠI je zájem o práci a kolektivy mladých hasičů, jejich řádné 

vedení a předávání nabytých zkušeností a znalostí získaných absolvováním LŠI a dalším 

zvyšováním odborné kvalifikace vedoucího. 

 

Výběr uchazečů provádí a k účasti doporučují okresní odborné rady mládeže, které ve 

spolupráci s příslušným SDH poskytnou uchazeči potřebné materiální vybavení. 

 

Účastníci jsou povinni dodržovat stanovený řád LŠI, denní režim a ostatní závazná ustanovení 

štábu LŠI. Porušení nebo nedodržení těchto nařízení je důvodem k vyloučení z LŠI. 

 

Absolventi LŠI  obdrží dle dosažených výsledků :  

a) Osvědčení o absolvování LŠI 

b) Osvědčení o získání kvalifikace MINIMUM (Instruktror) 

c) Osvědčení o získání kvalifikace VEDOUCÍ s platností od 18-ti let – toto osvědčení 

mohou získat pouze absolventi, kteří v roce konání LŠI dovršili nebo dovrší 17-ti let 

  

Článek 7  Náplň LŠI 

 

Obsahová náplň LŠI se řídí aktuálními vzdělávacími texty pro instruktory a vedoucí mládeže 

SH ČMS a aktuálním výukovým a hodnotícím systémem pro LŠI, který každoročně určí 

ÚORM. 

 

 

 
 

  

Schválena VV SH ČMS dne 25.1.2001. 

 

        

 

 


