
                                                       Z á p i s  č.  6/2014 
 
z jednání ORM dne 15. října 2014 
 
 
Místo jednání:            zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:              vedoucí ORM Jarmila Baslová 
Přítomni:                    dle prezenční listiny 11 přítomných 
 
Program jednání:      1. Zahájení 
                                    2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu    
                                    3. Kontrola usnesení 
                                    4. Zahajovací kolo hry Plamen 
                                    5. Losování pořadí družstev 
                                    6. Školení vedoucích MH 
                                    7. Nové složení odborné rady mládeže 
                                    8. Dotace MŠMT 
                                    9. Usnesení 
                                   10. Závěr 
 
 
1. Jednání zahájila předsedkyně ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila 
    s programem. K programu nebylo připomínek, 
 
2. Volba zapisovatele -              byla navržena a schválena Andrea Kolbabová – SDH Kařez 
    Volba ověřovatele zápisu -    byla navržena a schválena Jana Svobodová – SDH Zbiroh 
 
3. Kontrola usnesení –  
     - zpracovat OZ zahajovacího kola hry Plamen                                                -  úkol splněn 
 
4. Zahajovací kolo hry Plamen: 
    Byli upřesněni rozhodčí na soutěž, stanoveni zapisovatelé a stanoven čas a intervaly hlídek. 
    Zajištění stravy pro mládež – Jarmila Baslová. 
 
5. Losování pořadí družstev –  
    za účasti všech přítomných byly vylosovány kategorie starší i mladší družstva. 
 
6. Školení vedoucích MH:  
    Jarmila Baslová přečetla otázky testů pro zkoušky MH, které se po absolvování školení 
    budou skládat. Po skončení jednání rady proběhlo doškolování stávajících i nových 
    vedoucích MH. Bylo projednáno: bezpečnost dětí při soutěžích, zdravotní výchova, 
    psychologie a Plamen. Po tomto školení účastníci skládali testy. 
    Další školení proběhne pravděpodobně 15. listopadu, termín bude upřesněn. 
 
7. Nové složení odborné rady mládeže: 
    Je třeba provést aktualizaci ORM tak, aby v radě byly zastoupeny sbory s kolektivy  
    mladých hasičů.  Jarmila Baslová přečetla návrh na nové složení ORM – přítomnými 
    schváleno. Složení rady mládeže bude aktualizováno i na webových stránkách OSH.  
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8. Dotace MŠMT: 
    Je třeba vyúčtovat dotace na MTZ SDH, zejména vzhledem k tomu, že termín 
    předání vyúčtování pro sbory byl do konce měsíce září 2014. Dotaci vyúčtují ještě 
    SDH Němčovice a SDH Zbiroh. 
 
9. Usnesení: 
    Odborná rada mládeže OSH Rokycany dne 15. října 2014 
 
                                                        s c h v a l u j e 
 

- zapisovatele Andreu Kolbabovou ze SDH Kařez 
- ověřovatele zápisu Janu Svobodovou z SDH Zbiroh 
- výsledky losování na pořadí družstev v zahajovacím srazu hry Plamen 
- nové složení odborné rady mládeže 
 
 
                                                              u k l á d á 
 
- zajistit zdárný průběh zahajovacího kola hry Plamen 25. října 2014 v Bujesilích 
                                                                           Zodpovídá: vedoucí a členové ORM 
 
- zajistit školení vedoucích MH v měsících listopad – prosinec 2014 

                                                                                Zodpovídá: vedoucí ORM Jarmila Baslová 
 
10. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným  
    za účast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:                     Andrea Kolbabová 
Ověřovatel zápisu:  Jana Svobodová 
 


