
Letní škola 

instruktorů 

Malé Svatoňovice 

Sdružení hasičů Čech, 

 Moravy a Slezska 



LETNÍ ŠKOLA INSTRUKTORŮ SH ČMS  
MALÉ SVATOŇOVICE 

Čtrnáct dnů mohou mladí lidé strávit mezi svými vrstevníky, navázat 
nové kontakty, získat nová přátelství a kromě toho mohou získat 
zajímavé informace a zkušenosti pro práci s dětským kroužkem. 

http://www.dh.cz/


Co je to „Letní škola instruktorů“? 

 14-ti denní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro 
mladé hasiče ve věku 15 – 18 let, kteří projevili zájem o práci s 
dětmi a mládeží 

 

 účelné využití volného prázdninového času mládeže mezi 15 až 
18 rokem, které je skloubeno se vzdělávací aktivitou.   

 



Obsahová náplň Letní školy 

 získávání nových znalostí a výměna zkušenností v oblasti 
dobrovolných hasičů 

 sport od volnočasových aktivit po republikové soutěžě 

 pobyt v přírodě 

 Tvořivost 

 

 

 

„Obsahová náplň Letní školy neopomíná ani vlastní tvořivost 
účastníků. Uzlování, tvorba vlajek, kronik, deníků, písniček, 
básniček či nejrůznějších drobných výrobků z přírodních i 
jiných materiálů je její stěžejní součástí.“ 



Co ti nabízíme? 

 14 dní se svými vrstevníky se společným koníčkem 

 Nové znalosti a zkušennosti 

 Neopakovatelné zážitky 

 Přátelství na celý život 

 

„Vzdělávací část je věnována přípravě na práci instruktora respektive vedoucího 
mládeže SH ČMS. Sportovní část je zaměřena zejména na hasičskou oblast, tvoří ji 
nácvik jednotlivých disciplín hry Plamen a soutěží dorostu SH ČMS. Záměrem této 
sportovní části LŠ je poskytnout účastníkům dostatečnou pohybovou aktivitu a 
zároveň skladbu námětů pro sportovní činnost s dětmi.“ 



Co můžeš získat? 

Každý účastník je v průběhu školy hodnocen a na základě 
tohoto hodnocení může získat: 

A)  Osvědčení o absolvování Letní školy s přidělením III. 
kvalifikačního stupně vedoucího mládeže SH ČMS = 
MINIMUM (do 18 let = instruktor). 

B)   Účastníci, kteří v roce konání Letní školy dovršili nebo 
dovrší 17-ti let mohou získat při prokázání výjimečných 
schopností a zájmu pro práci s dětmi a mládeží i 
Osvědčení o absolvování Letní školy s přidělením II. 
kvalifikačního stupně vedoucího mládeže SH ČMS = 
VEDOUCÍ s platností od 18-ti let. 

C)   Osvědčení o absolvování Letní školy bez přidělení 
kvalifikace.  



Na začátku všeho je potřeba navzájem se poznat za pomoci 
společenských her... 



A všech ostatních věcí, co jsou po ruce 



Večerní nástup Letní školy a Tábora 

„Každý uběhlý den je potřeba řádně zhodnotit, vyhlásit výsledky, odměnit ty  nejlepší 
lišáky a lišáčky, rozdat příchozí poštu a odtajnit program na další letní den.“ 



A vyrážíme 

Polní dny 



 

 

„Polní dny. Zpravidla tři dny a dvě noci musí frekventanti prokázat své schopnosti při 
pobytu v přírodě. Mladí lidé se zde naučí nejen základy táboření, ale velkým přínosem 
je zejména nutnost kolektivní práce, spolehnout se jeden na druhého, zjistit, jaké to je, 
jednat v extrémní či nečekané situaci. A právě takových je při práci s dětmi nejvíce.“ 



„Úkolem každého družstva je postavit vhodný přístřešek pro přenocování  
ve volné přírodě tak, aby se pod ním v suchu a pohodlně vyspali.“ 



Místo večerníčku zpívání u táboráku 



Dobré ráno z polích dnů 



Abychom po dobu 
polních dnů nezlenivěli, 
zacvičíme si...třeba 
zumbu! 



V části přednášek a seminářů se 
absolventi naučí poskytovat 
první pomoc, jak teoreticky, tak i 
prakticky. 

Někomu to jde výborně... 



Někomu hůř... 



A někdo si dá opravdu záležet :-) 



Důležitá je i pořadová příprava 



Pohádkový les 



Co to asi může být ? 

 



Červená Karkulka 



Večerní teambuildingové hry 



Kouzelná hůlka – úkolem je ji 
dát na zem za současného 
dotyku všech členů družstva. 



Táborová olympiáda 

Každoročně patří závěr letní školy táborové olympiádě, kde se každý 
dostatečně vyřádí 





A nakonec i důkladně umyje 



Slavnostní vyhlášení celkových výsledků 

Poslední den patří slavnostnímu vyhlášení výsledků... 



A poslední večer je „maturitní“ večírek se stužkováním, tancem a 
diskotékou 





„STAŇTE SE INSTRUKTORY ČI VEDOUCÍMI MLADÝCH HASIČŮ 
NEBO JEN PROSTĚ PŘIJEĎTE PROŽÍT PŘÍJEMNÝCH 14 DNŮ A 

TŘEBA VÁS TO CHYTNE.“ 


