Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Územní odbor Brno – venkov
Zařízení Tišnov

Informace ke kurzům pro jednotky SDH obcí pořádaných HZS JmK

Dobrý den paní starostko, pane starosto, velitelé,
vzhledem k opatřením, které byly přijaty, v I. pololetí roku 2020, v souvislosti
s přítomností COVID – 19 na území České republiky, byly kurzy pořádané HZS JmK
v prvním pololetí 2020 pozastaveny. K 1. 9. 2020 jsou kurzy opět obnoveny. Termíny
kurzů si můžete prohlédnout v interním sdělením náměstka úseku IZS nebo na adrese
kurzy.firebrno.cz. Ve druhém pololetí roku 2020 se budou konat především kurzy na
udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí (kurzy velitele jednotky/družstva, kurz
strojníků, kurz nositelů dýchací techniky, kurz obsluhy motorových řetězových pil). Níže
máte uvedeny informace z oblasti vzdělávání jednotek SDH obcí/podniků (dále jen
JSDH).


Členové JSDH, kteří byli přihlášeni na zrušené kurzy, budou vyzváni
k náhradnímu termínu dle plánu kurzů. Nejedná se o kurzy V-8, S-8 a S-16. Na
tyto

kurzy

se prosím přihlaste znovu. Na ostatní kurzy Vás budou kontaktovat,
nebo již kontaktovali lektoři Zařízení Tišnov.


Přihlášky na kurzy, které se ve druhém pololetí roku 2020 neuskuteční (ZZZ-16,
TST-8, TooB-16,…), jsou přesunuty do prvního pololetí roku 2021. O nových
termínech Vás budou opět kontaktovat, nebo již kontaktovali lektoři Zařízení
Tišnov.



Do kurzů se mohou členové JSDH přihlašovat pomocí webové aplikace na
adrese kurzy.firebrno.cz. Návod na aplikaci najdete na stejných stránkách pod
záložkou dokumenty, návod na el. registraci.



Velitelé JSDH a družstev mohou dále místo klasického kurzu V-8 využít kurz
V-8 formou elektronické přednášky (dále jen e-learning). Tento kurz mohou

využít jen členové JSDH, kteří neprodlužují odbornou způsobilost.
Zápis kurzistů do elektronické přednášky provádí lektoři Zařízení Tišnov
(e-learning vznikl za účelem řešení vzniku mimořádné situace COVID–19).
Požadavky na e-learning zasílejte na emailovou adresu kurzy.tisnov@firebrno.cz
Při zasílání požadavku uveďte následující informace:


jméno a příjmení,



e-mail – každý člen jednotky musí mít svůj email,



název JSDH.

Podrobnosti k e-learningu:
Pro úspěšné absolvování elektronické přednášky je zapotřebí si poslechnout všechny
přednášky a splnit sekci „Moje testy.“ V rámci elektronické přednášky Vás čeká celkem
10 elektronických přednášek a 10 testů – v každém z nich pak 5 kontrolních otázek.
V rámci elektronických přednášek samozřejmě nepřijdete ani o kontakt mezi veliteli
JSDH a lektory. V prostředí e-learningu je zřízena část „Diskuze“, kde můžeme
diskutovat na aktuální problematiku.

Aktuální stav

absolvované elektronické přednášky

můžete sledovat v horní části

obrazovky viz. obrázek níže (kolik procent máte splněno ze 100%).

Po úspěšném absolvování elektronické přednášky, tj. až má kurzista splněno 100 %,
získává certifikát, který mu nahrazuje prezenční kurz V-8.



Velitelé, kteří prodlužují odbornou způsobilost nebo velitelé, kteří se nerozhodli
pro e-learningovou přednášku, tak mohou využít kurz V-8 prezenční formou
obvyklým způsobem.



E-learning kurzy budou spuštěny 1. 9. 2020.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat lektory Zařízení Tišnov:
por. Pavel Podloučka, DiS.
email: pavel.podloucka@firebrno.cz, tel.: 723 940 212

por. Bc. Miroslav Medek
email: miroslav.medek@firebrno.cz, tel.: 605 580 032

Přeji pěkný den,
mjr. Bc. Vítězslav Schimmerle
vedoucí Zařízení Tišnov

