Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Ústřední odborná rada represe
Římská 45, 121 07 Praha 2

Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně.
Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně
schváleného VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 a testových otázek vyhlašuje Ústřední odborná rada
represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

Termín: 22. 2. 2019, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.
Místo konání: Hotel Přibyslav, U Nádraží 385, 58222 Přibyslav
Doprava: vlastní
Úhrada nákladů: cestovné účastníků, strava a případné ubytování z vlastních zdrojů
účastníků, případně ve spolupráci s OSH
Kdo se může zúčastnit? Zkoušek odbornosti Hasič I. stupně se mohou zúčastnit členové
SH ČMS, kteří mají 3 roky od složení zkoušek odbornosti Hasič II.
stupně a členové SH ČMS, kteří získali odbornost na základě
absolvování střední a vysoké školy PO.
Zkoušky se absolvují ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.
Jak se přihlásit? ŽÁDOSTÍ, která musí být potvrzena příslušným OSH a odeslána na
adresu : Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07 nebo na
e-mail: aulicky@dh.cz do 10. 2. 2019.
Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!
Z důvodu efektivnosti zkoušek je kapacita uchazečů omezena na 30 zájemců !!!
Výsledek kurzu: Získání osvědčení a odznaku odbornosti Hasič I. stupně.
Co vzít sebou?

a)
b)
c)
d)

průkaz člena SH ČMS
OSVĚDČENÍ o získání odbornosti Hasič II. stupně
Diplom o ukončení VŠ oboru PO (pouze zkoušky oblast A)
poznámkový blok a psací potřeby

Zkušební komise: Zkušební komise bude složena z řádně proškolených osob, kteří jsou
odborníci na úseku PO a jsou nositeli odznaku odbornosti Hasič I.
stupně. Zkušební komisi a vedoucího zkušební komise jmenuje ÚORR.
Výstup kurzu: Osvědčení o získání odbornosti Hasič I. stupně a odznak Hasič I. stupně.

Zpracoval: Ing. Jan Aulický ředitel Kanceláře SH ČMS

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NA ADRESU : SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07
nebo mail: aulicky@dh.cz

Závazná přihláška na zkoušky odbornosti Hasič I. stupně
Zavazuji se, že se zúčastním zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně v termínu
22. 2. 2019 od 16:00 hod. v Hotelu Přibyslav.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VYPLNIT HŮLKOVÝM PÍSMEM
Jméno, příjmení : ........................................................................................................................
adresa bydliště : ul. ..................................................................... č. ..........................................
obec ....................................................................................... PSČ ............................................
mob.: ...............................................…e-mail: ……………………………………………….....
datum narození : .................................................. registrační číslo : ...........................................
člen SDH v : ................................................... okres ................................... od roku ...................
Odbornost Hasič II. stupně získána zkouškou kdy: ………………………………………………
Odbornost Hasič II. stupně udělena kdy a kým: ………………………………………………….
P R O H L Á Š E N Í Ú Č A S T N Í K A Z K O U Š E K:
Jsem dostatečně seznámen s charakterem zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. Stupně.
Jsem si vědom, že se jedná o zkoušky s programem o délce trvání 1 dne, které mají přesně
vymezené cíle a programy.
V ……………………… dne ……………..
........................................
podpis účastníka kurzu
P O T V R Z E N Í P Ř Í S L U Š N É H O OSH :
Potvrzujeme, že výše jmenovaná - ý je členkou - členem SH ČMS a řádně odvádí členské
příspěvky, čímž splňuje podmínky členství a pojištění členů SH ČMS.

V ……………………… dne ……………..
Za OSH : ...............................................................
podpis, funkce, razítko

