
Registrační list kolektivu na rok 2023 

- odevzdat do 31. 12. a členské příspěvky pak za mladé hasiče zaplatit do 31. 1. 

- do hlavičky evidenčního listu vyplníte název SDH, IČO, adresu SDH 

- dále na první stránce doplníte odpovědného vedoucího 

- pod odpovědného vedoucího vypíšete další vedoucí a instruktory jestli jich máte více 

použijte více stran toho tiskopisu 

- zaměření kolektivu označit křížkem – předpokládané činnosti označte: 

- všeobecné výchovně – vzdělávací jsou například besedy, zprávy do místních 

zpravodajů, plnění odborností a specializací 

- pobyty v přírodě – výlety a akce s dětmi, přespání v přírodě aj. 

- akce pro neorganizovanou mládež a veřejnost – různé akce jako pořádání her při 

akcích, čarodějnice, oslavy a výročí, dny otevřených dveří apod. 

- práce se znevýhodněnými dětmi  

- dobrovolnické a charitativní projekty – den boje proti rakovině, hasičské jiskření, 

recyklujeme s hasiči, 72 hodin, popálky aj. 

- pohybové aktivity – sport, běh, plavání, tanec, aktivní hry 

- počet družstev nebo jednotlivců – spočítáte podle vyplněné tabulky na druhé straně 

- na rozřazení do kategorií můžete použít tabulku věkových kategorií, kterou pro vás Milan 

vytvořil a máte ji všichni ve svých materiálech z porady a nemusíte tak nic počítat  

- na první straně registračního listu máme ještě tabulku se seznamem dětí, které nejsou členy 

vašeho SDH, ale hostují v něm a pracují v kolektivu 

- čestné prohlášení podepisuje a orazítkuje starosta SDH jako statutární zástupce 

- na druhé straně listu vyplňujete seznam dětí podle abecedy ne podle kategorii ani podle 

data narození, ale podle abecedy 

- u nových dětí nutné vyplnit rodné číslo, u stávajících dětí postačí vyplnit rok narození 

- pokud chcete vystavit průkaz napište do posledního sloupce tabulky A 

- sloupec číslo průkazu vyplňuje OSH nikoli SDH 

- ke každému průkazu musí být doložena fotografie – zaslána do mailu ve formátu JPG, bez 

fotky vám nebude průkaz vydán a bez fotky je průkaz také neplatný! 

- děti mladší 3 let vůbec do tabulky nevypisujte – členem sdružení se může stát až dítě v den 

třetích narozenin dříve to nejde! 

 

Registrační list sportovních oddílů na rok 2023 a Rejstřík sportu 

- evidence a aktualizace sportovců je vedena za každé SDH, které tento tiskopis odevzdá, 

přihlašovací údaje, těm, kteří se neregistrovali sami za SDH do tohoto rejstříku byly 

zaslány do mailu v případě potřeby mohu zaslat znovu  

- sportovce evidujeme z důvodů čerpání dotací pro oblast sportu, ale také pro evidování 

sportovců SH ČMS 

- sportovec je každý člen SH ČMS, který v daném roce skutečně vykonává sportovní činnost 

v oblasti hasičského sportu 

- tiskopis registračního listu: 

- do hlavičky vypíšeme SDH, IČO, adresu SDH 

- křížkem označíme varianty, které budeme vykonávat 

- vypíšeme vedoucího oddílu (stejný jako vedoucí v registračním listu MH) 

- trenér – je nová odbornost, a trenérem se stává člen SH ČMS, který úspěšně složil 

stanovenou odbornou přípravu v uvedeném rozsahu 

- dělí se na tři trenérské třídy 



- z našeho okresu není nikdo nositelem odbornosti trenér, tudíž nebudete vyplňovat  

- dále rozdělíte počty družstev a oddělíte sportovce do 18 let a nad 18 let  

- druhá strana vyplníte aktivní sportovce nebo sportovce v soutěžích můžete 

překopírovat z registračního listu kolektivu, pokud se neliší a přidat jen dospělé členy 

- tento tiskopis se bude každý rok odevzdávat spolu s hlášením o činnosti do konce ledna 

 

Průkazky 

- kdo má ještě zájem o vystavení nových průkazů nebo plastových průkazů z Prahy zašle do 

mailu kanceláře fotografie členů ve formátu JPG, kterým budou nové průkazky vystaveny – 

za 10,- Kč /kus do 18 let 
 


