
ZÁPIS Z PORADY RADY PREVENCE 

č. 1 z ORP OSH Brno – venkov, konané dne 16. 1. 2017 v zasedací místnosti Zubatého 1. v 15. 30. hod. 

 

Přítomni: Šmerda Jaroslav, Kožnárek Jaroslav, Legál Josef 

Omluveni:  Bc. Trtoňová Lucie, Mazzolini, Musílkovi 

Program: 

1) Projednání posledního zasedání + PO očima dětí 

2) Došlá pošta 

3) Diskuse 

4) Závěr 

Ad 1) Věnovali jsme se mimo jiné hlavně přípravě PO očima dětí, hodnotili jsme loňský rok po stránce 
provedeného školení v Oslavanech. Dohodli jsme se na tom, že v letošním roce žádné školení nebude 
organizováno. Povinnost je účast na školení odborné přípravy 3 x za pět roků, takže bude provedeno 
v roce 2018. 
Nyní k prezentaci soutěže Požární ochrana očima dětí -  klademe důraz na všechny členy Rady 
prevence, aby v termínech, které jsou uvedeny v Metodice 43. ročníku této soutěže, důsledně 
dodrželi jejich plnění. 
Za další  -  je nutné prověřit informovanost o této soutěži na všech školách a sborech ve vašem 
okruhu působnosti. Stává se totiž, že se na školách ani sborech se o tomto nedozví. Je možné k tomu 
použít i působení při okrskových poradách, na okrsku Jiříkovice bylo již tak učiněno, na okrsku 
Pozořice bude toto připomenuto na Výroční valné hromadě okrsku a to 17. 2. 2017. 
  
Ad 2) Pojednání došlé pošty 

 

Ad3) Br. Kožnárek nás informuje o zkouškách, které úspěšně absolvoval. 

Jsou to:  Zkouška v programu Hasík (Školení lektorů PO pro ZŠ pod záštitou Ministerstva školství  

a MV) 

Dále před komisí MV úspěšně složil zkoušku pro získání osvědčení jako Osoba odborně způsobilá 

v oboru PO podle § 11 zákona 133/1985 o PO. 

Takže mu moc a moc blahopřejeme a už nyní všichni víte, na koho se můžete obracet s případnými 

dotazy! 

V diskusi jsme se dále dohodli na termínu vyhodnocení prací okresního kola soutěže PO očima dětí, 

které se uskuteční dne 20. 3. 2017, v 15.00 hod., Brno, Zubatého ( jak to budete stíhat, i později 

přijďte ) .Všichni členové Rady prevence si tento termín již rezervujte, je neměnný. !!! 

 

Ad4) Jednání Rady prevence bylo ukončeno v 17.00hodin 

 

Ověřil: Kožnárek Jaroslav                                                      Zapsal: Šmerda Jaroslav 


