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Plán na rok 2022 

Stále body jednání: 

  o Kontrola úkolů. 

  o Informace z jednání VV OSH PJ. 

  o Informace o zabezpečování úkolů souvisejících s přípravou předpisů důležitých v oblasti PO.  

  o Rozbor naplňování odborné přípravy jednotek SDH obcí a členů SDH. 

  o Informace členů OR z činnosti sborů a okrsků, spolupráce s HZS Pk. 

  o Rozbor složitých a zajímavých zásahů, prověřovacích a taktických cvičení. 

  o Organizační záležitosti. 

  o Různé. 

Jednání rady 

 Příprava organizačního zabezpečení základních kol 

 Příprava organizačního zabezpečení I. kola v Ps včetně dorostu 

 Příprava organizačního zabezpečení I. kola v Ks 

 Příprava náplně společné odborné přípravy 

 Příprava organizačního zabezpečení porady velitelů okrsků 

 Příprava školení rozhodčích požárního sportu 

 Příprava školení rozhodčích klasické soutěže 

 Příprava sešitu Výcvikový rok 2022 
 

 Organizačního zabezpečení základních kol 

 Organizačního zabezpečení I. kola v Ps včetně dorostu 

 Organizačního zabezpečení I. kola v Ks 

 Příprava náplně společné odborné přípravy 

 Organizačního zabezpečení školení rozhodčích Ps a Ks 

 Sešit Výcvikový rok 2022 

 Zabezpečení odborné přípravy v rámci jednotek SDH obcí 
 

 Zabezpečení základních kol členy odborné rady 

 Zajištění I. kola v Ps včetně dorostu 

 Společná odborná příprava 

 Zabezpečení školení rozhodčích požárního sportu a klasické soutěže 

 Vyhodnocení společné porady s veliteli okrsků 
 

 

 

 

 



 Zabezpečení základních kol členy odborné rady 

 Zajištění I. kola v Ps včetně dorostu 

 Společná odborná příprava 

 Vyhodnocení školení rozhodčích pro Ks a Ps 
 

 Vyhodnocení I. kola v Ps včetně dorostu 

 Náplň společné odborné přípravy 

 Vyhodnocení II. kola v Ps 

 Vyhodnocení základních kol okrsků 

 Zajištění I. kola v Ks 
 

 Vyhodnocení I. kola v Ks 

 Vyhodnocení společné OP jednotek SDH obcí a SDH 

 Zhodnocení práce členů OR 

 Příprava kalendáře soutěží 

 Příprava plánu činnosti na rok 2022 
 

 Společné zasedání VV a OR  
 

Školení a soutěže 

 Školení rozhodčích pro Ks 
 

 Školení rozhodčích pro Ps 
 

 Soutěž I. kola v Ps 
 

 Soutěž II. kola dorostu 
 

 Soutěž II. kola v Ps 
 

 



 Soutěž II. kola ve VDN jednotek SDH obcí 
 

 Soutěž I. kola v Ks 
 

 Společná odborná příprava 
 

 Společná odborná příprava 
 

 


