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1. Charakteristika kurzu
Kurz je určen pro - příslušníky a zaměstnance HZS ČR, zaměstnance HZS podniků, členy
SDH obcí a podniků a členy spolků, kteří působí jako rozhodčí - instruktoři požárního sportu.

2. Rozsah znalostí absolventa
Absolvent kurzu pro rozhodčí-instruktory požárního sportu - P zná:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pravidla požárního sportu,
problematiku organizování soutěží v požárním sportu,
práva a povinnosti pracovníků soutěží v požárním sportu a soutěžících,
technické podmínky k provedení disciplín požárního sportu,
zná způsoby hodnocení výkonů v požárním sportu a
ovládá provádění všech disciplín požárního sportu.

3. Oprávnění absolventa
Absolvent kurzu je oprávněn:
a) posuzovat a měřit výkony ve všech disciplínách, soutěžích a funkcích podle pravidel
požárního sportu,
b) ověřovat a potvrzovat rekordní výkony,
c) školit a zkoušet rozhodčí z pravidel požárního sportu,
d) vystavovat kvalifikační průkazy rozhodčích požárního sportu,
e) prodlužovat platnost kvalifikačních průkazů rozhodčích požárního sportu.

4. Časová dotace
Téma
1.
2.
3.
4.
Celkem

Blok
Zahájení kurzu
Pravidla požárního sportu
Prokázání znalostí
Ukončení kurzu

Počet hodin
1
4
2
1
8

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úprav obsahu učiva do 10 % jeho
rozsahu.

5. Podmínky pro zařazení
Podmínkou pro zařazení do kurzu je platné potvrzení o absolvování specializačního kurzu
Rozhodčí-instruktor požárního sportu Z a platný průkaz Rozhodčího – instruktora požárního
sportu.
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6. Materiální zajištění účastníků kurzu
6.1 Doklady – osobní doklady
– služební průkaz, průkaz člena spolku
– průkaz pojištěnce.
6.2 Vybavení pro účely výuky – sešity
– psací potřeby
– pravidla požárního sportu v platném znění.
6.3 Naturální náležitosti – pracovní stejnokroj I
– členové spolků vycházkový stejnokroj
– polobotky.

7. Ukončení kurzu
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí – písemné a ústní.
Písemná část závěrečné zkoušky se provádí formou písemného testu, který obsahuje
minimálně 30 otázek hodnocených jedním bodem. Účastník kurzu odpovídá na otázky tak, že
z nabídky možných odpovědí u každé otázky zvolí odpověď, kterou považuje za správnou.
Účastník je v této části zkoušky hodnocen výrokem „prospěl“, pokud v testu nemá více jak
20 % chybných odpovědí.
Ústní část vykoná účastník zodpovězením jedné otázky z oblasti pravidel požárního sportu.
Účastník vykonal závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud byl hodnocen výrokem „prospěl“
v písemné i ústní části.
7.1 Doklad o ukončení kurzu
Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu pro Rozhodčí-instruktory
požárního sportu P a prodloužení platnosti kvalifikačního průkazu Rozhodčí-instruktor
požárního sportu o 5 let.
Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení. K témuž dni se zrušuje Vzdělávací
program pro Rozhodčí - instruktory požárního sportu P, č.j. MV-133880-2/PO-PVP-2001 ze
dne 20. prosince 2011, kódové označení RI PS P.
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8. Učební osnovy kurzu
1 - Zahájení kurzu

Blok:
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Druh
zaměstnání

1.

1

U

T

Počet hodin: 1
Téma výuky

Zahájení a organizace kurzu
- organizace kurzu
- poučení o BOZP
- ubytovací řád
- rozvrh hodin
- forma závěrečné zkoušky
- kontrola potvrzení o absolvování kurzu
RI PS
- výběr kvalifikačních průkazů

2 – Pravidla požárního sportu

Blok:
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Druh
zaměstnání

2. 1

1

U

T

2. 2

3

U

T

Poznámky

Počet hodin: 4
Téma výuky

Poznámky

Změny a doplnění pravidel požárního
sportu
Poznatky ze soutěží

3 - Prokázání znalostí pravidel požárního sportu – test / ústní zkouška
Počet hodin: 2

Blok:
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Druh
zaměstnání

3. 1

1

U

T

Písemná zkouška - zkušební test

3. 2

1

U

T

Ústní zkouška

Téma výuky

4 – Ukončení kurzu

Blok:
Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Druh
zaměstnání

4.

1

U

T

Poznámky
min.
30 otázek
min. 1 otázka

Počet hodin: 1
Téma výuky

Poznámky

Ukončení kurzu
− organizační záležitosti
− předání potvrzení o absolvování kurzu
− předání kvalifikačních průkazů

Vysvětlivky: U – učebna, T – teorie.
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