
Registrační list kolektivu mladých hasičů 

Registrační list je možné stáhnout na www.oshov.cz/index.php/ke-stazeni

Vyplňuje vedoucí kolektivu a  potvrzuje starosta SDH podpisem včetně razítka SDH.

Registrační list je uložen 1 x v SDH a 1 x na OSH (popř. 1x v archivu kolektivu). 

Na OSH se odevzdává jako originál nebo naskenovaný na e-mail osh.ostrava@gmail.com, vždy 
opatřený podpisem starosty SDH a razítkem, a to nejpozději do 31.1. daného roku.

Manuál na vyplnění

HLAVIČKA – NA ROK… – zde doplníme rok, na který registrační list odevzdáváme 

1. ČÁST – údaje o SDH – vyplníme název SDH (celý, tj. např. Ostrava-…), IČO a kompletní adresa, tj. 
ulice, číslo popisné, popř. orientační, PSČ a město
  

2. ČÁST –  vedoucí kolektivu – vyplníme jednoho vedoucí kolektivu (nutnost platné kvalifikace 
vedoucí mládeže III nebo vedoucí mládeže II)

3. ČÁST –  vedoucí a instruktoři družstev – zde již znovu nepíšeme vedoucího, který je napsán jako 
vedoucí kolektivu. Dopíšeme další vedoucí a instruktory včetně kontaktních údajů. V případě 
nedostatku řádku, vložíme další řádky.



4. ČÁST – zaměření kolektivu – křížkem označíme činnost, kterou budeme s kolektivem provozovat v 
daném roce. Na výběr je 6 skupin činnosti. Můžeme zašrtnout více možností.

5. ČÁST – Počet družstev nebo jednotlivců, zařazených v daném roce do kolektivu MH.

Počet družstev v kolektivu je libovolný, záleží na celkovém počtu členů kolektivu a na
minimálním stanoveném počtu členů v družstvu (min. 5 členů)

Je-li ve sboru ustanoveno pouze jedno družstvo, je považováno za kolektiv. V tomto případě uvádíme 
počet družstev 1. Není-li ve sboru ustanoveno žádné družstvo, jedná se o kolektiv s počtem družstev 0 
a vypíšeme pouze počty jednotlivců.

Pokud mám kolektiv 6 dětí a např. 3 z toho jsou v kategorii starší, musíme toto družstvo klasifikovat 
jako starší. Mladé hasiče ve věku 15-18 let (tj. ročníky pro kategorii jednotilivů dorostu střední a starší) 
uvádíme vždy jako dorostenky / dorostence.

6. ČÁST – Poče družstev celkem – vyplníme součet družstev z předchozí části (neřešíme zapojenost 
družstev do hry Plamen)  

7. ČÁST – Počet členů kolektivu – členů SDH – zde vyplníme pouze počet členů našeho SDH. Do 
tohoto čísla nejsou započítáni členové, kteří v kolektivu působí, ale jsou členy jiného SDH.



8. ČÁST – Seznam členů kolektivu, kteří v kolektivu v daném roce působí, ale jsou členy jiného SDH

Vypíšeme pouze členy, kteří v kolektivu působí, ale nejsou členy našeho SDH, ale jiného SDH. Pokud 
žádné takovéto členy nemáte, nic nevypisujeme.

9. ČÁST – Počet členů kolektivu CELKEM - vyplníme počet členu kolektivu vašeho SDH + počet členů, 
kteří působí v našem kolektivu, ale jsou členy jiného SDH. Tj. součet části 7 + 8.

10. ČÁST – Čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů – vypíšeme, kde a kdy byl RL vyplněn a 
opatříme platným razítkem SDH a podpisem statutárního zástupce sboru (starosty).

11. ČÁST – PŘÍLOHA - Přílohou registračního listu je seznam členů kolektivu - členů SDH (3 - 18 let) s 
datem narození

Tento seznam členů ze vyexportovat z centrální evidence SDH. Export se provede do excelu, seřadíte 
dle věku, necháte pouze členy od 3-18 let a odstraníte přebytečné sloupečky, tak aby zůstalo jen 
Příjmení, jméno a datum narození.  

Nad tabulku vložení nadpis Jmenný seznam členů kolektivu SDH xxxxxx od 3 do 18 let  Lze vytisknout 
na druhou stranu registračního listu nebo na samostný list. 

Pro lepší přehlednost a kontrolu registračního listu, prosím uvádějte členy seřazené dle data narození 
vzesupně nebo sestupně.



Registrační list bude vrácen k přepracování v těchto případech:

- chybějící vyplnění jakékoliv části s vyjímkou části 8 (členového jiného SDH)
- chybějící razítko SDH
- chybějící podpis starosty nebo podpis vedoucího kolektivu místo podpisu starosty
- nečitelný, rozmazaný nebo nekompletní sken, pokud nebude dodán originál
- u jméného seznamu členů místo datumů narození bude uveden pouze věk nebo evidenční číslo

Případné dotazy směřujte na e-mail OORM: radamladeze@oshov.cz


