Z á p i s č. 1/2014
z jednání odborné rady prevence OSH Rokycany ze dne 23. dubna 2014
Přítomni: dle prezenční listiny 4 členové
Program jednání: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Informace z KORP
5. Vyhodnocení výkresů – soutěž POOD
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který uvítal přítomné a seznámil
s programem. K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu - byl navržen a schválen Jaromír Ungr
3. Kontrola usnesení:
Úkol č. 2/13 – spolupracovat s HZS Rokycany při zajištění propagace soutěže
POOD – Marek Sýkora informoval o jednání na HZS Rokycany, jehož cílem
bylo seznámení s podmínkami soutěže na HZS a informace o vyhodnocování
výtvarných prací. Výsledkem je 206 zúčastněných dětí .
- úkol splněn
4. Informace z jednání KORP – Marek Sýkora:
Na jednání KORP proběhla prezentace ukázek (video) hašení lokálního zahoření,
např. v prostoru kuchyně – hořící pánev apod. Prezentace byla velice působivá,
touto formou je proškolení nebo výuka prevence daleko účinnější, než z tištěných
materiálů.
Marek Sýkora informoval rovněž o účasti na jednání odborné rady velitelů
v závěru loňského roku.
5. Diskuze:
- Marek Sýkora hovořil o plánovaném školení preventistů, které proběhne v říjnu letošního
roku. Termín bude stanoven dle časové dispozice mjr.Ing. Aleny Číhové –
HZS Rokycany, která předsedá zkušební komisi.
V případě potřeby budou objednány brožury pro proškolení preventistů.
6. Vyhodnocení výkresů – soutěž Požární ochrana očima dětí:
Soutěž probíhá ve dvou fázích – nejprve jsou výkresy vyhodnocovány na HZS Rokycany
a následně předány na OSH, kde se provádí další vyhodnocení.
V letošním roce se shromáždilo celkem 206 výtvarných prací (oproti loňskému roku, kdy
jich bylo hodnoceno ll0). Zúčastnilo se 9 základních škol a 1 mateřská škola.
Z každé kategorie (dle věku dětí) byly vybrány 3 nejlepší výkresy, které budou odeslány
na KSH Plzeň a vyhodnocovány v krajském kole.

Str. 2
7. Usnesení:
Odborná rada prevence OSH Rokycany dne 22. dubna 2014

-

schvaluje
zapisovatele Věru Sedláčkovou
ověřovatele zápisu Jaromíra Ungra
vyhodnocení výkresů v kategoriích M1, M2, Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, celkem
18 výtvarných prací
b e r e na

-

vědomí

zprávu o jednání krajské odborné rady prevence
ukládá

úkol č. 3/2014 – zajistit školení preventistů v říjnu letošního roku, přesný termín
bude stanoven po dohodě s mjr.Ing. Alenou Číhovou – HZS Rokycany
Termín: do 31.10. 2014
Zodpovídá: ved. ORP Marek Sýkora
8. Závěr jednání provedl předseda ORP Marek Sýkora, který poděkoval přítomným
za účast a jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Věra Sedláčková
Jaromír Ungr

