Zá p i s č. 1/2018

z jednání odborné rady prevence dne 2. května 2018

Přítomni: členové ORP Marek Sýkora, Vladimír Vaindl
za sekretariát Věra Sedláčková

1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který seznámil s programem.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu - byl navržen a schválen Vladimír Vaindl
3. Kontrola usnesení: z předchozího jednání ORP nevyplynuly žádné úkoly
4. Marek Sýkora podal informaci ze soutěže PO očima dětí – za okres Rokycany se
zúčastnilo celkem 12 základních škol, 1 mateřská škola a soutěžilo 273 dětí.
Vyhodnocené výkresy byly ve stanoveném termínu odeslány na KSH Plzeň. Dosud
nebyly oznámeny výsledky krajského kola soutěže. Diplomy dětí za
výsledky okresního kola byly bud předány osobně na školách, nebo odeslány poštou
s poděkováním žákům i ředitelství školy.
5. Marek Sýkora: je třeba ověřit, ve kterých sborech byli zvoleni noví preventisté,
kontaktovat je a seznámit s plánovanou informativní schůzkou, které se zúčastní i
vedoucí KORP p. Květoň. Schůzka je plánována na měsíc září 2018. Předběžně se
jedná o sbory Všenice, Bušovice, Volduchy a Kříše.
Zpráva o plánované informativní schůzce bude zveřejněna i na webových stránkách
OSH.
Dále Marek Sýkora navrhl, aby jako odměna dětem do škol byly předávány Hasičské
pohádky – vydalo Generální ředitelství HZS ČR. Je třeba ověřit kontakt na vydavatele
a možnost objednání brožurek.
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6. Usnesení:
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou
b) Ověřovatele zápisu Vladimíra Vaindla

II.

BERE NA VĚDOMÍ:
a) Zprávu o výsledcích soutěže PO očima dětí

III.

UKLÁDÁ
- úkol č. 1/2018 - s volat informativní schůzku pro nové preventisty
Termín: září 2018
Zodpovídá: vedoucí ORP M. Sýkora
-

úkol č. 2/2018 – zajistit nejméně 10 výtisků Hasičských pohádek
Zodpovídá: vedoucí ORP M. Sýkora

7. Závěr jednání proved. Marek Sýkora, který poděkoval přítomným za účast

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Věra Sedláčková
Vladimír Vaindl

