ZÁPIS Z RADY PREVENCE
ZE DNE 10. ZÁŘÍ 2016, OD 19. 00 HODIN

Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Den prevence pro základní školy
Hasíkovský kurz
Školení, zkoušky odborné způsobilosti
Články Rakovnický deník
Kurz technik ochrany obyvatelstva
Tvorba materiálů prevence pro obce
Diskuse
Závěr

1. Zahájení
-

přítomné přivítala Strouhalová Zuzana v 19.05 hodin

2. Den prevence pro základní školy
-

-

Návrh- uspořádat dle „Strádal Cup“ , pořádaný na Kladně – účastní se žáci základních škol, 3.
a 7. Ročníků z celého okresu, bude připraveno sedm stanovišť s různými úkoly – rozbalit
hadici, tísňové linky, evakuační zavazadlo, ….
Zajistit hřiště na 3. ZŠ na Zátiší v Rakovníku, předběžný termín schválen na 26. dubna 2017,
v dopoledních hodinách
Ke spolupráci vyzvat HZS Rakovník, Policii ČR, Vězeňskou službu Oráčov, MEDEVAC
Zajistit propagaci – facebookové stránky, připravit propagační materiály
Vytvořit LOGO akce, které by se i nadále používalo pro veškeré aktivity Rady prevence
Základní školy oslovit přes webové stránky, facebook, osobní návštěvou ve všech školách
okresu,
Připravit propozice pro celou akci ještě před prezentací ve školách

3. Hasíkovský kurz
-

Informace o konání kurzu Hasík, ve dnech 23. – 25. 9., 14. – 16. 10 2016, kurz se koná
v Kamenici u Prahy, cena kurzu asi 1 800,-- Kč, zatím není jisté, zda uhradí kraj, SDH, nebo
zájemci sami

-

Školení probíhá ve dvou termínech – první termín školení, praktické ukázky, ve druhém
termínu opakování, zkoušky písemné i praktické.

4. Školení, zkoušky odborné způsobilosti
-

-

Měla by se uspořádat dvě školení ročně, provést opět náborová akce
Připravit leták před shromážděním představitelů, kde bude informace předána při prezenci
Poslat informaci p. Jarce Čečrdlové o plánech školení, a dalších akcích do Hasičského
zpravodaje do 19. 10. 2016
Školení pro současné preventivy – školení povede Pavel Zuska – vybere a zaměří se na
konkrétní oblast, termín: 26. 11. 9. 00 – 13. 00 hodin, počítáno s účastí cca 20 lidí, zájemci by
měli být proškoleni na Preventista II.
Školení pro nováčky – v průběhu února, března 2017

5. Články Rakovnický deník
-

Uvádět i s novým logem, psát bude Marcela, Zuzka
Tematicky zaměřené články na prevenci pro daná období, stejné články rozesílat i na obecní
úřady, na obecní vývěsky, popř. na obecní stránky

6. Kurz technik ochrany obyvatelstva
Zatím není termín, předběžně 23. – 24. 9. 2016, propozice by měly být k dispozici na
webových stránkách

7. Diskuse
-

V průběhu rady připraveno Logo, návrh byl schválen
Den prevence pro základní školy – zajistit občerstvení, požádat o finanční podporu starostu
OSH Rakovník p. Ledvinku
Zajistit prostory pro školení preventistů na 26.11.

8. Závěr
-

Jednání ukončila sl. Strouhalová Zuzana, poděkoval přítomným za účast a popřála klidnou cestu
domů

Zasedání bylo ukončeno v 20. 30 hodin.

Zapsala: Strouhalová Jana ………………………………………………..
Ověřovatel zápisu: Dvořák Ladislav …………………………………….
Sedlák Václav……………………………………………..

