
Zápis z jednání KORP KHK 

konané dne 4. března 2016 ve Velkém Poříčí 

Přítomni: Kneifelová Marie – Hradec Králové, Petr Josef – Jičín, Kraus František – Náchod 

  Řehůřek Petr – Trutnov, Jaroslav Vrba – vedoucí KORP 

Omluveni: Štěpánka Geréczová, Helena Dytrtová 

Zapisovatel: Jaroslav Vrba 

Ověřovatelé zápisu: František Kraus a Petr Řehůřek 

Program: 

1. Kontrola zápisu z posledního jednání KORP dne 10.11.15 v B. Poličanech 

2. Průběh soutěže POOD 2015-2016- jednání na školách všech stupňů 

3. Průběh získávání odborností Preventista SH ČMS – přesná evidence získaných 

odborností dle nového MP starosty SH ČMS; nové testové otázky upravené 

vzhledem k vydání nové vyhlášky č.34/2016 o Kontrole a číštění spalinových cest. 

4. Různé – diskuse : Termín vyhodnocení soutěže POOD – 10.5.2016 v Trutnově 

5. Závěr 

 

ad1. 

Kontrolu zápisu provedl vedoucí KORP J. Vrba. Je konstatováno, že Metodický pokyn pro 

získávání a prodlužování odbornosti Preventista SHČMS je k dispozici na webových stránkách 

dh.cz a na stránkách KSH – www.kshradeckr.cz 

 

 

ad2. 

Při projednávání tohoto bodu je konstatováno, že pouze někteří se spojili se školami 

v místě svého působení. Bylo by na místě této soutěži(POOD) věnovat více pozornosti 

a zodpovědně přistupovat k popularizaci v místě působení RPVČ SDH. Je to jeden 

z hlavních úkolů a hned vedle je výchovné působeni v oblasti požární bezpečnosti na 

seniory a další občany v místě. Také bychom měli působit v tomto směru na ostatní 

členy SDH. 

  

ad3.   

 Položme si otázku: Jsme jako vedoucí ORP dostatečně seznámeni s některými 

novými ustanoveními Metodického pokynu starosty SH ČMS pro získávání a 

prodlužování odbornosti Preventista SH ČMS III. a II. stupně. Máme připravenou 

přesnou evidenci získaných odborností? Je konstatováno, že většina vedoucích OORP 

s novým MP pracuje, ale jenom někteří s jeho zněním seznámili ostatní členy ORP. Na 

upřesnění evidence pracují všechny ORP a budou vycházet ze znění MP a za výchozí 

rok pro účast na seminářích je rok 2013. 

 

 

 

http://www.kshradeckr.cz/


ad4. 

- Vyhodnocení soutěže POOD za Královéhradecký kraj se uskuteční 10. května 2016 

v Trutnově od 9:00 hodin. Od Martiny Machačové požadujeme, aby na toto 

vyhodnocení pozvala zástupce KORM. 

- Projednali jsme nešvar, který se zavedl při studiu v Bílých Poličanech, kde získají 

absolventi odbornost Preventista SH ČMS III. stupně a tuto skutečnost neoznámí na 

OSH – OORP. Tím dochází k tomu, že tento absolvent příjde někdy na seminář 

pořádaný OORP a chce zvýšit odbornost, aniž by byl veden v evidenci ORP. Tento 

nešvar je třeba napravit tak, že ÚHŠ Bílé Poličany pošle alespoň kopii o složení 

zkoušky na odbornost Preventista SH ČMS na OSH. Tito absolventi získají vedle 

odbornosti i odznak Preventista III. stupně a to bezplatně. Zdá se nám to neetické 

vůčí těm, kteří odbornost získají po absolvování předepsaného semináře 

organizovaném OORP. Bylo by vhodné, aby starosta KSH na tuto skutečnost upozornil 

ÚHŠ Bílé Poličany, protože my na to nemáme pravomoc. 

- Krátce jsme se zabývali určitou stagnací v činnosti OORP při OSH v Hradci Králové. 

Věříme, že tento stav je pouze krátkodobý a vedoucí OORP zajistí opětovnou aktivitu 

na kterou jsme zvyklí. Rovněž jsme přesvědčeni, že starosta OSH Hradec Králové 

svými zkušenostmi bude všestranně nápomocen při této aktivizaci. 

- Na závěr jsme se zabývali vydáním Průkazu preventisty dle Metodického pokynu o 

získávání odbornosti. Vedoucí KORP je pověřen projednat tuto záležitost buď 

s vedoucím ÚORP, nebo s vedoucím kanceláře starosty SH ČMS Janem Aulickým. 

Bylo by vhodné, aby tento průkaz byl vydán centrálně, aby nebyl každy jiný nejen 

podle krajů, ale třeba i podle okresů. 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:45 hodin 

Zapsal: Jaroslav Vrba 

Kontrola zápisu: František Kraus 

      Petr Řehůřek 

 

 

   

 

 

 


