
ZÁPIS Z PORADY RADY PREVENCE 

č. 3 z ORP OSH Brno – venkov, konané dne 9. 10. 2017 v zasedací místnosti Zubatého 1. v 15. 30. hod. 

 

Přítomni: Šmerda Jaroslav, Kožnárek Jaroslav, Lengál Josef, Musílek Jaroslav 

Omluveni: Bc. Trtoňová Lucie, Mazzolini Jindřich 

Program: 

1) Projednání posledního zasedání + PO očima dětí 

2) Došlá pošta 

3) Projednání školení prevence 2018 

4) Diskuse 

5) Závěr 

Ad 1) Věnovali jsme se vyhodnocení PO očima dětí, konstatovali jsme, že částka 10.000,- Kč na nákup 
cen pro vyhodnocené účastníky na prvních třech místech je dostačující, způsob předávání cen, jejich 
výběr a podobně se jeví také správně nastavený. Pouze podle nás je špatně zvolený postup při 
vyhodnocení kraje. Budeme požadovat, aby kraj dodal ceny a my si je sami těm, kteří postoupili na 
kraj, předáme.  
Pro porovnání jak to provádí ostatní okresy, prověří Šmerda a Kožnárek. Dále budeme požadovat, aby 
okres, který bude vyhodnocovat krajské kolo, výsledky neprodleně zaslal na příslušné okresy. 
Byl podán také návrh na předávání cen ne námi, jako zástupci Okresní rady prevence, ale přímo 
zástupci sborů tam, odkud jsou tito soutěžící.  
Nyní k prezentaci soutěže Požární ochrana očima dětí - klademe důraz na všechny členy Rady 
prevence, aby v termínech, které jsou uvedeny v Metodice 44. ročníku této soutěže, důsledně 
dodrželi. 
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 o tomto nedozví. Je možné k tomu použít i 
působení při okrskových poradách. Proto je nutné zajistit publicitu PO očima dětí 2018 v termínu od 
1. 10. – 31. 10. 2017. 
   
  
Ad 2) Pojednání došlé pošty – žádná není 

Ad 3) Školení prevence – v roce 2018 je nutné provedení školení prevence, které se má v pětiletém 

období provádět minimálně 3x. Téma školení bude pravděpodobně vybráno z okruhu změn 

v Požárním zákoně a vyhláškách (br. Kožnárek ), něco o komínech (s. Trtoňová ), opakování témat pro 

třídnost tři a dva (br. Kožnárek a Šmerda, s. Trtoňová ), hydranty (br. Šmerda), požární hlídky a 

nebezpečí v domácnosti (br. Kožnárek ).  

Ad 4) Diskuse – Návrh na přípravnou schůzku ke školení, určen termín 22. 1. 2018. Termín školení 

následně upřesníme, zatím se jeví dva vhodné termíny a to 24. 2. 2018 a 3. 3. 2018, místo 

pravděpodobně Oslavany, jako minule. Br. Kožnárek zajistí co nejdříve termín vydání nových testů. 

Ad 5) Jednání Rady prevence bylo ukončeno v 16.30 hodin. 

 

Ověřil: br. Kožnárek Jaroslav                                                                        Zapsal: Šmerda Jaroslav 


