KURZ TOOB – 16
Odbornost v oblasti ochrany obyvatelstva:
INSTRUKTOR PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI (dále jen „PVČ“)
Právní rámec (pro realizaci PVČ)





zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Definice – charakteristika PVČ v působnosti HZS ČR
Pokyn č. 6 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 4.2.2015,
k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky
…
(1) Pro účely tohoto pokynu se rozumí:
a) PVČ souhrn organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na
výchovu obyvatelstva s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a v případě jejich
vzniku dosáhnout zmírnění nežádoucích dopadů mimořádné události na zdraví, životy,
majetek či životní prostředí odpovídajícím chováním obyvatelstva,
Dokument stanovující zásady provádění přípravy odbornosti v oblasti ochrany
obyvatelstva:
Metodický pokyn starosty SH ČMS č. 3 ze dne 29. 1. 2015, dostupný na:
www.dh.cz → hl. menu: ochrana obyvatelstva/novinky v úseku OOb/metodický pokyn
v oblasti OOb
Přípravné učební texty pro odbornost instruktor preventivně výchovné činnosti:
Manuál pro přípravu preventistů ochrany obyvatelstva, dostupný na:
www.dh.cz → banner: vzdělávání členů SH ČMS/výukové kurzy/funkcionář SDH/manuál
pro přípravu preventistů OOb/5. preventivně výchovná činnost, 6. formy a metody
preventivně výchovné činnosti

Pozn.:
Pro pochopení významu realizace PVČ v působnosti HZS ČR a SH ČMS je zejména důležitá
kapitola 5.2 – Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí v ZŠ a SŠ

Významné projekty a subjekty podporující realizaci a rozvoj PVČ:
1. Preventivně výchovný program:
Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (pro žáky ZŠ)
Hasík CZ – Vaše cesty k bezpečí (pro žáky SŠ)
info:
www.hasik.cz
2. Asociace Záchranný kruh
info:
www.zachranny-kruh.cz

Preventivně výchovná činnost v působnosti HZS hl. m. Prahy
Těžiště činnosti
Výchova a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva
Významné projekty
1. Výchova dětí v MŠ:
Projekt Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku
2. Výchova a vzdělávání žáků ZŠ a SŠ:
Projekt Výchova k bezpečí (v rámci exkurzí v HS 11)
Projekt Hasík (ve vybraných ZŠ a SŠ)
Praktická cvičení (ve vybraných ZŠ a SŠ)
Statistika

V roce 2014 proškoleno celkem 2310 dětí MŠ, 6058 žáků ZŠ a SŠ.

Konzultace k dané problematice poskytne:
por. PaedDr. Luďka Palzerová
koordinátorka PVČ HZS hl. m. Prahy
e-mail: ludka.palzerova@hzspraha.cz
tel.: 950 811 589, 778 547 795

