
Školení vedoucích mládeže 4.11.2017

Program: 1) Úvod – informace vedoucí OORM

2) Přednáška a praktická ukázka – zdravotníci

3) Střelba – praktické cvičení

4) Šedesátkování 2017/2018

5) Aktualizace seznamu VMH

6) Náhrada zástupce v OORM za okrsek č.9

 

1) Úvod – přivítání

Připomínky:  Okresní  kola-účast 

Aktivní sportovec-doplnit

Členské průkazy-do konce roku 2018-výměna

Od 5/2018 – ochrana osobních dat

PO očima dětí-informace

Dotace 2016- Tongo-propadla spousta poukazů

Dotace 2017-přímo přes SDH (proúčtovat do 15.11.2017)

Okresní kolo Plamen 2018  2.-3- 6.2018- osvědčilo se – 1.den Havlovice    

              2.den Úpice

Okresní kolo Dorost 2018 27.5.2018 Úpici

Přestavení jednotlivých vedoucích

Předání malé pozornosti a poděkování za práci s mládeží

2) Paramedik Rescue c.z.- první pomoc-přednáška s praktickou ukázkou (u hasičů existují 
zdravotníci – Samaritáni- proškolení  lidé). FB – hasič samaritán, paramedic rescue



Seznámení s prací zdravotníků – příklady jednání rodičů, jen aby se dítě mohlo zúčastnit 
soutěže.

Problém s rodiči – nepředávají  informace- pro vedoucí chránit se…zjišťováním informací.

Důležité – telefonní čísla – 150,155,158 - 112 až poslední. Dojezdové časy- reálný údaj.

Aplikace „Záchranka“ – seznámení

Zástava –  srdce

dech  

dospělý – nejdřív srdce, potom dech, děti naopak (5 dechů a potom masáž)

masáž srdce- informace

umělé dýchání -informace 

poskytnutí první pomoci – správně odhadnou své možnosti

neposkytnutí první pomoci – tresty

krvácení – už se nerozlišuje – tepenné a žilní

alergie – důležitost podání a získávání informací

tonutí -záchrana

videoukázka a instruktáž záchrana tonoucího v zimě

páteř

záchvat-diabetes

epileptický záchvat

přístroj AED-využití a použití

krvácení z nosu (pomůcka pro zastavení Gelitaspon)

praktická ukázka – bezvědomí

3) Střelba – nové vzduchovky a nové terče.

4) Šedesátkování – pro ročník 2017/2018 přidán jeden závod- tedy 6 ,poslat přehled dětí do 
šedesátek, posílat přihlášky v příslušném formátu –na stránkách OSH. Obnovit smlouvu –Kurz 
trenérů atletického sportu-atletický kurz a instruktáž běhání v tretrách apod. 



5) Aktualizovat telefonní čísla vedoucích mládeže – získáme z registračního listu. Registrační list 
odevzdat včas.

6) Zástupce do OORM - okrsek č.9  Isabelu Imriškovou z SDH Svoboda n .Úpou nahradí  Petr  
KAREL  z SDH Vlčice. Bude přizván již na příští jednání  OORM.

Zapsala: Bohuslava Hrdinová

Ověřil:    Pavel Borůvka

   


