HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
700 30 Ostrava – Zábřeh, Výškovická 40

č. j.: HSOS-529-1/2021

PID: HZSTX00CRMCN

PLÁN
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
k realizaci preventivně výchovné činnosti na rok 2021

Zpracovala:

por. Ing. Jiří Kocich

Předkládá:

plk. Ing. Miloš Střelka

Za rozpočet: plk. Ing. Iva Šichnárková

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje
V Ostravě dne 8. února 2021

V souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 6/2015,
ve znění pokynu č. 46/2017, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného
sboru České republiky, vydává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Plán Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje k realizaci preventivně výchovné činnosti na rok 2020.
Úvodní ustanovení
(1) Preventivně výchovná činnost (dále jen „PVČ“) je zaměřena na přípravu obyvatelstva s cílem
předcházení nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění a dále na chování obyvatelstva
při mimořádné události nebo krizové situaci.
(2) Plán PVČ stanovuje dále, na základě zkušeností z pandemie COVID-19, během níž byla PVČ
výrazně omezena, nové trendy a další úkoly Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje (dále jen „HZS MSK“) v oblasti preventivně výchovné činnosti na rok 2021, které vycházejí
z distančního přístupu k PVČ s využitím informačních technologií.
Zaměření PVČ v roce 2021
(1) Distanční formy PVČ
-

-

-

Vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol k začlenění tématiky
ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik z rámcových vzdělávacích
programů do školních vzdělávacích programů distanční formou. S využitím informačních
technologií bude připraveno prostředí a výukové materiály, které umožní realizaci semináře
pro pedagogy distanční formou, např. on-line webinář.
Příprava a realizace soutěže pro děti i veřejnost na sociálních sítích HZS MSK, v rámci, které
budou periodicky publikována krátká preventivní témata doplněná o prvky znalostního kvízu
k ověření zpětné vazby. Na konci roku bude oceněn vylosovaný vítěz, který úspěšně
absolvoval všechna publikovaná témata.
Publikační činnost v regionálním tisku, spolupráce s rozhlasovými a televizními stanicemi.
Zveřejňování aktuálních informací z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva
a integrovaného záchranného systému na internetových stránkách HZS MSK a s využitím
sociálních sítí Facebook a Twitter.

(2) Prezenční formy PVČ plánované v případě příznivého vývoje epidemiologické situace na 2.
pololetí roku 2021
-

Pokračování v realizaci programu „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva“ (dále jen „Hasík CZ“).
Pokračování v realizaci programu „Vzdělávání pedagogů, žáků a studentů v zónách ohrožení“
(dále jen „Školy v ZO“).
Pokračování v činnostech podporujících výuku ochrany člověka za mimořádných událostí
v mateřských, základních a středních školách.
Příprava seniorů na běžná rizika a mimořádné události formou tematických přednášek, besed
v klubech seniorů a v rámci univerzit třetího věku.
Realizace odborných přednášek a zajištění lektorské činnosti při vzdělávání obyvatelstva
v požární ochraně a ochraně obyvatelstva.
Spolupráce s provozovateli objektů zařazených do skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií, v oblasti PVČ.
Předávání informací obyvatelstvu při ukázkových činnostech, exkurzích na hasičských
stanicích a návštěvách v Hasičském muzeu města Ostravy.
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-

Zajištění účasti na akcích organizovaných jinými subjekty zabezpečováním PVČ spojené
s ukázkami materiálů, techniky a soutěžemi v souvislosti s vývojem epidemiologické situace
ve 2. pololetí.
- Spolupráce s Českou asociací hasičských důstojníků a HZS Olomouckého kraje v rámci
dlouhodobé preventivní kampaně „Ochrana proti únikům plynu a požárům“.
- Spolupráce s Hasičským muzeem města Ostravy na přípravě expozic preventivně výchovné
činnosti s využitím prvků gamifikace.
- Příprava projektu „Městečko bezpečí“ pro praktickou přípravu v oblastech běžných rizik
i mimořádných událostí.
- Spolupráce s humanitárními organizacemi v kraji v oblasti práce s bezdomovci a spolupráce
s organizacemi zabývajícími se prevencí a léčbou osob závislých na drogách.
- Spolupráce v problematice požární ochrany s provozovateli ubytovacích objektů pro sociálně
slabší obyvatelstvo, domovů pro seniory a pro osoby se sníženou pohyblivostí.
(3) Hlavní úkoly HZS MSK v oblasti PVČ jsou uvedeny v Tab. 1.
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Tab. 1: Hlavní úkoly HZS MSK v oblasti PVČ na rok 2021
Název akce

Místo konání

Termín plnění

Součinnost
v rámci HZS

Zodpovídá

Součinnost
dalších institucí

Předpokládané
finanční
Poznámka
náklady v Kč

Zaslání zprávy o činnosti HZS kraje v
oblasti PVČ za rok 2020 celostátnímu
koordinátorovi PVČ

do 15. ledna

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ

0,00

Pokyn GŘ č.
6/2015, ve znění
46/2017
čl. 5) odst. 2)
písm. h)

Připojení k celorepublikové soutěži
„Dávají za nás ruku do ohně“

do 15. února

TM HZS MSK

pracovní skupina
PVČ HZS MSK

0,00

Téma bude
upřesněno

Součinnost při zhodnocení aktuálnosti
a posouzení potřeby vydání nových
publikací po provedené kontrole
všech vydaných preventivně
výchovných publikací a brožur HZS
ČR k OČMU

červen

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ,
pracovní skupina
PVČ HZS MSK

0,00

Zaslání informace o průběžném
plnění plánu PVČ HZS MSK za
1. pololetí 2021 celostátnímu
koordinátorovi PVČ

do 15. července

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ

0,00

Zabezpečení Dne požární bezpečnosti HS

13. srpna

VS, koordinátoři
PVČ

VS, IZS, PRE,
OOKŘ, ÚO

0,00

VS 6 O.-Přívoz,
krajský
koordinátor PVČ

OOKŘ, PRE, ÚO

0,00

do 15. listopadu

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ,
pracovní skupina
PVČ HZS MSK

0,00

2. pololetí

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ

Zajištění účasti na Dnech NATO

Letiště L. Janáčka,
18. – 19. září
Mošnov

Zaslání podkladů a námětů do Plánu
MV-GŘ HZS ČR k realizaci
preventivně výchovné činnosti na rok
2022
Organizace druhé části kurzu pro
nové instruktory programu Hasík CZ

CHS ve FrýdkuMístku
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Citadela Bruntál

12 500,-

Pokyn GŘ č.
6/2015, ve znění
46/2017
čl. 5) odst. 2)
písm. g)

Název akce

Místo konání

Pokračování v navazování spolupráce
s provozovateli objektů zařazených
do skupiny B dle § 26 odst. 2 zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií v daném kraji
v oblasti PVČ

Součinnost
v rámci HZS

Termín plnění

Zodpovídá

průběžně

krajský
koordinátor PVČ

Součinnost
dalších institucí

Předpokládané
finanční
Poznámka
náklady v Kč

0,00

koordinátoři PVČ

instruktoři
programu

ZŠ, instruktoři
programu mimo
HZS MSK

2. pololetí

koordinátoři PVČ

určení příslušníci
podílející se na
programu

MŠ, ZŠ, SŠ

MSK

2. pololetí

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ,
VS

0,00

MSK

průběžně

krajský
koordinátor PVČ,
koordinátoři PVČ

OOKŘ, PRE, ÚO

5 000,00

průběžně

krajský
koordinátor PVČ

pracovní skupina
PVČ

15 000,00

MSK

2. pololetí

koordinátoři PVČ

OOKŘ, PRE, ÚO

Domovy seniorů,
Kluby seniorů,
U3V

0,00

Spolupráce s organizacemi cílícími na
MSK
bezdomovce a drogově závislé

2. pololetí

pracovní skupina
PVČ

PRE, ÚO

Městská policie,
sociální služby

0,00

Spolupráce s ostatními institucemi v
problematice požární ochrany v
ubytovacích objektech se sociálně
slabším obyvatelstvem

2. pololetí

pracovní skupina
PVČ

PRE, ÚO

Sociální služby

0,00

Realizace programu Hasík CZ na
základních školách

MSK

2. pololetí

Pokračování v realizaci programu
„Školy v ZO“

objekty MŠ, ZŠ,
SŠ

Školení příslušníků provádějících
exkurze na hasičských stanicích
v oblasti PVČ
Příprava a realizace semináře pro
pedagogy distanční formou
Příprava a realizace soutěže na
sociálních sítích HZS MSK
Příprava seniorů na běžná rizika a
mimořádné události

MSK
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175 000,00

0,00

160 000,- náklady
na dohody;
15 000,- náklady
na materiály

Název akce

Místo konání

Termín plnění

Zodpovídá

Spolupráce s organizacemi cílenými
na seniory a handicapované občany

MSK

2. pololetí

koordinátoři PVČ

OOKŘ, PRE, ÚO

Spolupráce s Hasičským muzeem
města Ostravy na expozicích PVČ

Ostrava

průběžně

krajský
koordinátor PVČ

jednotlivé
organizační části
HZS MSK

0,00

Porady pracovní skupiny pro PVČ

Ostrava

4x ročně

krajský
koordinátor PVČ

členové skupiny

0,00

Schůzky koordinátorů PVČ HZS
MSK

Ostrava

průběžně

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ

0,00

Realizace skupinové přípravy
instruktorů programu Hasík CZ

MSK

2. pololetí

koordinátoři PVČ

instruktoři
programu

průběžně

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ,
OOKŘ, PRE, TM,
ÚO

Zveřejňování aktuálních informací
z oblasti PO, OO a KŘ a TM na
internetových stránkách a sociálních
sítích HZS MSK

Součinnost
dalších institucí
Sociální služby

Předpokládané
finanční
Poznámka
náklady v Kč

Součinnost
v rámci HZS

instruktoři
programu mimo
HZS MSK

0,00

0,00

0,00

Zasílání příspěvků do regionálního
tisku a zpravodajů obcí s rozšířenou
působností

periodika v MSK

průběžně

koordinátoři PVČ

OOKŘ, PRE, ÚO

Zabezpečení odborně metodické
pomoci při přípravách praktických
nácviků na školách a cvičných
požárních poplaších

MSK

2. pololetí

koordinátoři PVČ

OOKŘ, PRE, IZS,
ZŠ, SŠ
ÚO

0,00

Organizace exkurzí na HS

MSK

2. pololetí

VS

IZS, PRE, OOKŘ,
ÚO

0,00

Zajištění účasti na akcích
organizovaných jinými subjekty
zabezpečováním PVČ spojené

MSK

2. pololetí

koordinátoři PVČ

OOKŘ, PRE, IZS,
ÚO

0,00
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redakce
vybraných
periodik

0,00

Tematické
články na aktuální
témata

Název akce

Místo konání

Termín plnění

Součinnost
v rámci HZS

Zodpovídá

Součinnost
dalších institucí

Předpokládané
finanční
Poznámka
náklady v Kč

s ukázkami materiálů, techniky a
soutěžemi

průběžně

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ

72 500,00

průběžně dle
stanoveného
harmonogramu

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ,
pracovní skupina
PVČ HZS MSK

0,00

průběžně

krajský
koordinátor PVČ

koordinátoři PVČ,
pracovní skupina
PVČ HZS MSK

0,00

2. pololetí

členové pracovní
pracovní skupina
skupiny PVČ HZS
PVČ HZS MSK
MSK

0,00

Spolupráce s ostatními organizacemi
působícími regionálně v oblasti
ochrany obyvatelstva

2. pololetí

členové pracovní
pracovní skupina
skupiny PVČ HZS
PVČ HZS MSK
MSK

0,00

Účast a prezentace výsledků PVČ na
pracovních poradách, konferencích,
seminářích a workshopech

2. pololetí

pracovní skupiny
PVČ HZS MSK

jednotlivé
organizační části
HZS MSK

0,00

do 15. ledna 2022

krajský
koordinátor PVČ

Tisk a výroba materiálů PVČ

Součinnost při tvorbě příspěvků pro
časopis Učitelské noviny
Zasílání materiálů určených do
databáze PVČ na intranetu a
webových stránkách MV-GŘ HZS
ČR
Spolupráce s ostatními organizacemi
působícími regionálně v oblasti
požární ochrany – sbory
dobrovolných hasičů apod.

Příprava vyhodnocení plnění Plánu
PVČ za rok 2021 pro celostátního
koordinátora PVČ

MSK
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koordinátoři PVČ

0,00

20 500,- rozpočet
HZS MSK;
52 000,- dotace
z MV-GŘ HZS
ČR

Pokyn GŘ č.
6/2015, ve znění
46/2017
čl. 5) odst. 2)

Seznam vybraných zkratek:
CHS
ČČK
HS
IZS
MP
MSK
MŠ
MV-GŘ HZS ČR
OOKŘ
OÚ
PČR
PRE
PVČ
SDH
SŠ
TM
ÚO
U3V
VS
ZŠ
ZZS

Centrální hasičská stanice
Český červený kříž
Hasičská stanice
Příslušníci zařazení do jednotek požární ochrany HZS MSK
Městská policie
Moravskoslezský kraj
Mateřské školy
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Obecní úřad
Policie České republiky
Oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů
Preventivně výchovná činnost
Sbor dobrovolných hasičů
Střední školy
Tiskový mluvčí
Územní odbor
Univerzita třetího věku
Velitel stanice
Základní škola
Zdravotnická záchranná služba
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