Z á p i s č. 1/2016
z jednání odborné rady prevence ze dne 27. dubna 2016
Přítomni: dle prezenční listiny 4 členové
1. Jednání zahájil předseda ORP Marek Sýkora, který uvítal přítomné a seznámil
s programem. K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
Volba ověřovatele zápisu

- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
- byl navržen a schválen Zdeněk Šubrt

3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 3/2015 – ověřit podmínky získání letáků s tématikou prevence – úkol trvá
- úkol č. 4/2015 - plán práce ORP na rok 2016
- úkol splněn
4. Informace z ÚRP SH ČMS:
- Marek Sýkora seznámil s metodickým pokynem SH ČMS – získání odbornosti
Preventista I., II. III. stupně a přečetl nejdůležitější informace pokynu,, obzvláště
podmínky získání nebo obhájení odbornosti.
- dále Marek Sýkora přečetl zápis z jednání ÚORP ze dne 17.3. 2016 – informace
k námětům v oblasti prevence, novelizace testových otázek, nové vyhlášky na
úseku PO, návrh obsahu záložky na stránkách www.dh.cz.
5. Přítomným členům ORP byly předány statisticky zpracované výkazy o požárech za
1. čtvrtletí 2016 – počty požárů celkem, v jednotlivých lokalitách, důvody požárů
atd.
6. PO očima dětí: dne 13. dubna proběhlo vyhodnocení výkresů dětí ze základních a
mateřských škol okresu Rokycany, Marek Sýkora seznámil s vyhodnocením okresního
kola soutěže.
7. Plán práce ORP na rok 2016- rada prevence se schází zpravidla 2x ročně, další jednání
bylo stanoveno na 19. října od 15.00 hodin (náhradní termín 26. října).
8. Diskuse:
-

proběhla krátká diskuse o akcích při pálení čarodějnic 30. dubna, zejména zda
nahlašovat tyto akce na HZS
Diskuse o školení preventistů dle nového metodického pokynu (prodlužování
odbornosti) – je dána možnost účasti nejméně na 3 seminářích, což by
nahrazovalo vykonání zkoušky
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9. Usnesení:
Jednání ORP dne 27. dubna 2016
I.

SCHVALUJE:
a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou
b) Ověřovatele zápisu Zdeňka Šubrta
c) Termín dalšího jednání ORP 19. října od 15.00 hodin (náhradní termín 26.
října)

II.

BERE NA VĚDOMÍ
a) Metodický pokyn SH ČMS k získání a prodloužení odbornosti v oblasti
prevence
b) Informace z jednání ÚORP Praha ze dne 17.3. 2016
c) Informaci o požárech v okrese Rokycany za 1. čtvrtletí 2016
d) Vyhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí

10. Závěr jednání provedl Marek Sýkora, který poděkoval přítomným za účast.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Věra Sedláčková
Zdeněk Šubrt

