
ZÁPIS Z PORADY RADY PREVENCE 

č. 4 z ORP OSH Brno – venkov, konané dne 22. 10. 2018 v zasedací místnosti Zubatého 1 v 15.00. hod. 

 

Přítomni : Šmerda Jaroslav, Kožnárek Jaroslav                                                                                                          

Omluveni :  Musílci oba, Lengál Josef, Mazollini  

Neomluven :  

Program : 

1) Projednání PO očima dětí 2019  

2) Došlá pošta 

3) Projednání školení prevence 2019 

4) Diskuse 

5) Závěr 

Ad 1) Podmínky pro příští rok jsou v podstatě stejné, pouze téma pro digitální technologie a videa je 
dáno jiné a to : V domě hoří a co teď ? 
A dále musí být všechny práce doplněny souhlasem rodičů, který musí být podepsán a přiložen 
k pracím odevzdaných k vyhodnocení. Doporučujeme sdělit na školy, školky a SDHáčka, aby opravdu 
důsledně vybrali jen tři nejlepší práce z každé kategorie a k tomu přidaly souhlasy zástupců dětí. 
Dále je nutné je upozornit na nutnost buď na výkres z druhé strany nalepit malou tabulku, která je 
v příloze průvodních dopisů, namnožit si ji a vyplněnou přilepit z druhé strany a nebo to mohou 
samozřejmě i napsat ručně. Je nutné taky vyplnit tu část, kde se hovoří o účastníkovi ( škola, školka, 
SDH ) a vypsat i počet účastněných dětí. 
Žádám všechny preventáře o předání těchto informací na školy v jakékoliv podobě.  
  
Ad 2) Pojednání došlé pošty – nebyla žádná.  

Ad 3) Školení prevence – máme v plánu provedení školení preventářů v roce 2019 a to opět 

v průběhu února a podle možností opět v Oslavanech.  Zkoušky pravděpodobně dělat nebudeme… 

Témata se použijí ta, na které se v letošním roce nedostalo, popřípadě dle požadavků. 

                                                                                                                                                                                  

Ad 4) Diskuse : Doporučení pro všechny preventáře upozornit občany na blížící se topné období 

všemi dostupnými prostředky. Bratr Kožnárek nahradil na Krajské radě prevence bratra Zdeňka 

Špačka a stal se zástupcem kraje v celostátní Radě prevence. 

 

 Ad 5) Jednání Rady prevence bylo ukončeno v 16.00 hodin. 

 

Ověřil : br. Kožnárek Jaroslav                                                                        Zapsal : Šmerda Jaroslav 


