
so 17. ledna Břehy ZŠ -  plnění odborností

út 20. ledna ORM příprava školení - lektorský tým

pá-so 23.- 24. ledna školení vedoucích - Horní Jelení - volba nové ORM

so   7. února přípravky Kostěnice - hrátky s hasičátky

so 28. února Ostřetín - hasičárna  - plnění odborností

út   3. března ORM hodnocení školení 

hodnocení plnění odborek

kontrola reg.listy

volba vedoucího ORM

so 11. dubna  liga MH ROKYTENSKÁ MÍLE  - Rokytno        
so 11. dubna Dorost okresní kolo ZPV - Rokytno
út 14. dubna ORM příprava okresního kola MH a D

hodnocení ligy MH

so 25. dubna přípravky ČEZ Aréna - prezentace

so 25. dubna liga MH LIPOLTICE
út  5 . května ORM příprava okresního kola MH a D

příprava vyhodnocené ligy MH

so 16. května  liga MH DŘÍTEČSKÉ  HRÁTKY- okresní kolo CTIF
út 19. května ORM přeprava materiálu na okresní soutěž

so 23. května  liga MH OKRESNÍ KOLO  MH - 
so 30. května  liga MH Bukovinské Hrátky
ne   7 . června  liga MH MORAVANSKÉ HRÁTKY

    . června ORM +ORP vyhodnocení PO očima dětí

pa-ne   5-  6. června SY-  krajské kolo MH

pá-so 12-13. června setkání přípravek Břehy 2015

ne 14. června ÚO- krajské kolo  D

ne 21. června liga MH SLEPOTICE
út 23. června ORM hodnocení okresních a krajských kol

hodnocení ligy

zakončení školního roku

út.    1. září ORM zahájení nového škol.roku

evidence kolektivů

př.školení vedoucích

liga 2015-2016

různé

so 12 .září MH Choltické 60

ne 13 .září Dorost Choltické 100

so 19. září  liga MH MEMORIÁL K. OPPY
út 22. září ORM příprava školení - lektorský tým

so 26. září  liga MH SEZEMICE - braňáček
so   3. října ORM školení vedoucích - HZS

so 17. října  liga MH ZPV  - Starý Mateřov
so 14. listopadu  liga MH Břežský pohár
út 24. listopadu ORM hodnocení ZPV a ligy MH

příprava plánu práce na rok 2016

různé

pá 11.prosince ORM hodnocení roku 2015 a příprava plánu 2016

schváleno 8.12.2014

Nový školní rok


