Zápis z jednání Odborné rady prevence OSH Plzeň-jih
18.ledna 2019 – HZ Nepomuk – 18 hodin
Přítomen : Jiránek Pavel, Vozka Vladimír
Omluveni : Křen Václav, Sýkora Josef
Program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů OR
3. Vyhodnocení školení preventistů 2018
4. Různé – organizační záležitosti
5. 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 okresního kola soutěže PO očima dětí a mládeže 2019 bylo
rozesláno kanceláří OSH PJ příslušným institucím a SDH

3. 8.12. 2018 proběhl na HZ v Nepomuku seminář a školení preventistů SDH
okresu Plzeň-jih, který pořádalo OSH PJ. Semináře se účastnilo celkem 33
posluchačů, z toho 16 plnilo zkoušky odbornosti. Nově získalo odbornost Preventista
III. stupně 12 osob a 4 osoby si rozšířili odbornost na Preventista II. stupně.
Garantem školení byl Jiří Šůs z SDH Nepomuk, který je držitelem odbornosti
Preventista I. stupně, jako OZO v PO. Dále se výkladu témat věnoval Vladimír Vozka
a Pavel Jiránek.
Na základě výsledků byla provedena aktualizace evidence držitelů odbornosti se
závěrem, že k 31.12.2018 je proškoleno 68 preventistů SDH. Z toho je 37 osob PIII,
30 osob PII a 1 PI. Tabulka bude vyvěšena na webových stránkách OSH PJ.
Seminář dostal během posledních let takovou formu, že se kvalitou vyrovná
ostatním, které probíhají již řadu let. O tom svědčí i to, že na našem okresu máme již
68 proškolených preventistů. Hlavní podíl na kvalitě a atraktivitě semináře má
zejména pan Vladimír Vozka, člen ORP OSH PJ, který zastupuje náš okres v krajské
odborné radě prevence KSH PK. Písemné vyhodnocení semináře, které vyhotovil
pan Vozka, bude předloženo ke schválení na lednové jednání VV OSH PJ.

Bohužel v letošním roce budeme muset některým členům odbornost odebrat, protože
nesplnili podmínky pro prodlužování odbornosti (účast min. 3x za 5 let). Do budoucna
uvažujeme o rozdělení semináře na dva. V prvním termínu bychom připravovali
pouze nové zájemce o tuto odbornost a v druhém bychom se scházeli s těmi, kteří již
odbornost mají. Ale to vše záleží pouze na ochotě přednášejících a zájmu členů
z řad SDH.
Jako termín dalšího semináře navrhuje ORP OSH PJ 7.12.2019 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.

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

Zapsal : Pavel Jiránek

V Nepomuku 18.ledna 2019

