Zápis z jednání Odborné rady prevence OSH Plzeň-jih
15.ledna 2018 – HZ Nepomuk – 18 hodin
Přítomen : Jiránek Pavel, Vozka Vladimír
Nepřítomen : Křen Václav, Sýkora Josef
Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů OR
3. Vyhodnocení školení preventistů v roce 2017
4. Příprava vyhodnocení POODM 2018
5. Různé – organizační záležitosti
6. Závěr
1. Zahájení provedl vedoucí OR Pavel Jiránek a přivítal všechny přítomné.
2. Člen KORP pan Vladimír Vozka seznámil OR se závěry jednání KORP KSH PK
A) Aktualizovat sekci ORP na webových stránkách OSH PJ, dle předkládaných
podkladů. (zodpovídá Vozka, termín průběžně)
B) Shrnutí úkolů od posledního jednání ORP OSH PJ :

-

OZ soutěže PO očima dětí 2018 bylo rozesláno kanceláří OSH PJ
příslušným institucím a SDH

3. 9.12. 2017 proběhl na HZ v Nepomuku seminář preventistů SDH okresu Plzeň-jih,
který pořádalo OSH PJ. Na tomto školení bylo přítomno 38 posluchačů, což je o 100% více
než v roce 2016 (bylo přítomno 19 lidí).
Seminář zajišťoval Jiří Šůs (SDH Nepomuk, držitel odbornosti Preventista I) a člen KORP
KSH PK pan Vladimír Vozka.
Nově složilo zkoušky PIII 13 osob a zvýšení kvalifikace z PIII na PII také 13 osob.
Zkušení komise pracovala ve složení : předseda – Jiří Šůs, členové – Vladimír Vozka a
Václav Sýkora.
Na základě výsledků byla provedena aktualizace evidence držitelů odbornosti se závěrem,
že k 31.12.2017 je proškoleno 56 preventistů SDH. Z toho je 29 osob PIII, 26 osob PII a 1 PI.
Tabulka bude vyvěšena na webových stránkách OSH PJ.

Jako termín dalšího semináře navrhuje ORP OSH PJ 8.12.2018 opět v Nepomuku. Bude
zpracováno OZ a toto bude postoupeno ke schválení VV OSH PJ. Bude připraven děkovný
dopis pro p. Jiřího Šůse s oslovením, zda by v tomto termínu opět zaštítil konání semináře.

-

-

Seznam byl sestaven a zveřejněn na webových stránkách OSH PJ a
proškolení preventisté byli vyzvání k doplnění chybějících údajů v tomto
seznamu.
ORP OSH PJ se v této oblasti řídí Metodickým pokynem starosty SH ČMS
číslo 3/2016, platným od 1.2.2016, který se mimo jiné týká školení
preventistů II. a III. stupně a následné organizaci odborných seminářů, dle
podmínek tohoto metodického pokynu, včetně vydávání osvědčení a
průkazů preventisty, kam se zaznamenávají účasti na těchto seminářích (
pro prodloužení odbornosti, která je na 5 let, je nutné absolvovat takový
seminář minimálně 3 x za 5 let). V této souvislosti vede ORP OSH PJ
důkladnou evidenci v oblasti školení prevence.

4. Vzhledem k tomu, že se téma prevence a výchovné činnosti prolíná s oblastí mládeže
i s oblastí represe a vzhledem k absenci sekce ochrany obyvatelstva jsme navrhovali
společná jednání s příslušnými radami, však tento návrh nebyl akceptován.
S ORM se bude ORP snažit operativně komunikovat preventivně výchovná témata v
oblasti mládeže a nadále aktivně spolupracovat při konání Dne pro mládež – slavností
vyhodnocení Ligy mládeže.
Na základě úkolu od VV OSH PJ, zpracovat koncepci pro společné vyhodnocení LMH a
soutěže POODM pro další období je na úterý 30.1. pozván na jednání ORM pan Vladimír
Vozka.
Vedoucí ORP dále osloví vedoucí ORM s návrhem společného jednání obou rad k tomuto
tématu a seznámení se závěry ankety, které ORM připravila pro kolektivy mládeže, ohledně
vyhodnocení LMH.

5. ORP OSH PJ se zabývala osobním dopisem pana Milana Hoffmanna ze dne
20.11.2017, který byl adresován vedoucímu a zástupci vedoucího ORP OSH PJ.
ORP OSH PJ konstatuje, že se nadále nebude zabývat podvodem v rámci soutěže
POODM 2017, který se stal na krajské úrovni a řešení této situace zcela přenechává
KORP KSH PK a ÚRP SHČMS
ORP se dále zabývala tvorbou dvou informačních letáků, které se týkají aktuálních
sezonních činností a to nyní vypalování/pálení a pálení čarodějnic. Tyto budou
předložieny na únorovém jednání VV OSH PJ ke schválení a následné distribuci.

6. Jednání ukončil vedoucí OR Pavel Jiránek v 19:30 hod.

Zapsal : Pavel Jiránek

V Nepomuku 15.ledna 2018

