Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární
ochrany
MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s § 24
odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění č. 67/2001 Sb., dále jen „zákon o požární ochraně“) zaměření preventivně
výchovné činnosti na úseku požární ochrany.

Odkazy na zákon o požární ochraně
Povinnost věnovat se preventivně výchovné činnosti je zákonem uložena
- Ministerstvu vnitra /§ 24 odst. 1 písm. l) zákona o požární ochraně/,
- hasičskému záchrannému sboru kraje /§ 26 odst. 2 písm. o) zákona o požární
ochraně/,
- obci /§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně/,
- občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům
a organizacím působícím na úseku požární ochrany /§ 75 odst. 1 písm. d) zákona o
požární ochraně/.

Ministerstvo vnitra
§ 24 odst. 1 písm. l) zákona o požární ochraně
Ministerstvo vnitra na úseku požární ochrany stanoví zaměření preventivně výchovné,
propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování.
Podle § 26 odst. 1 citovaného zákona tyto úkoly plní MV – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR.

Hasičský záchranný sbor kraje
§ 26 odst. 2 písm. o) zákona o požární ochraně
Hasičský záchranný sbor kraje zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční
činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.

Obec
§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně
Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou
činnost.

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace
působící na úseku požární ochrany
§ 75 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící
na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím,
že se podílejí na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné
činnosti mezi občany a mládeží.
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MV – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Zaměření střednědobé

-

1. Internet
zveřejňování seznamu osob odborně způsobilých a techniků požární ochrany,
celostátní statistika požárovosti,
významné (zajímavé) požáry s rozborem příčin a následků,
aktuální stav předpisů v požární ochraně,
spolupráce s orgány státní správy,
působnost a oprávnění státního požárního dozoru,
školství, vzdělávání a odborná příprava v požární ochraně,
aktuální informace,
soutěže znalostí požární ochrany,
vyhodnocování sledovanosti internetových stránek požární ochrany.

-

2. Soutěže
sportovní,
znalostní,
literární a výtvarné.

Zaměření dlouhodobé

-

-

1. Teletext
celostátní statistika požárovosti,
aktuální informace.
2. Televizní vysílání celostátní
krátké výchovné pořady typu „volejte 150“ se zaměřením na problematické oblasti požární
ochrany, téma měsíce apod.,
soutěže znalostí s hasičskou tematikou (spíše pro děti),
pohled psychologa (jak občané vnímají prevenci, chování osob v krizových situacích
apod.).

-

3. Rozhlasové vysílání celostátní
soutěže na „hudebních stanicích“ s tematikou požární ochrany s uváděním správných
odpovědí na telefonním čísle … s možností okamžité výhry propagačního výrobku,
zveřejňování výsledků celostátního průzkumu veřejného mínění a dotazníkových akcí.

-

4. Tisk celostátní
informace o velkých požárech a jejich škodách,
informace o prostředcích vynaložených na záchranné práce,
pravidelné sloupky např. „Co dělat, aby nehořelo?“ (využívání statistických dat),
zveřejňování výsledků celostátního průzkumu veřejného mínění.

-
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5. Vytvoření celostátních videoték

-

6. Vytvoření celostátní evidence informací v oblasti požární ochrany
oblast předpisová,
oblast odborné literatury.

-

7. Celostátní průzkumy veřejného mínění
o stavu zabezpečení ochrany obyvatel před požáry,
o výkonu prací prováděných hasiči,
o kontrolní činnosti.

-

8. Celoživotní vzdělávání se specializací na požární ochranu
úplné střední vzdělání s maturitou včetně pomaturitního studia,
vysokoškolské bakalářské, magisterské i doktorandské,
rekvalifikační studium.

-

9. Výuka tematicky zaměřená na požární ochranu – zařadit do osnov
základních a středních škol
základní znalosti o požární ochraně,
rozšíření výuky odborných škol o zaměření na požární ochranu (např. stavební školy).
10. Programy s požární tematikou uskutečňované v rámci mezinárodní
spolupráce

Orgány kraje
1. Spolupráce
s hasičským
záchranným
sborem
kraje,
obcemi
a občanskými sdruženími zejména v oblasti financování preventivně
výchovné činnosti
2. Spolupráce na dni otevřených dveří na hasičských záchranných sborech
krajů

Hasičský záchranný sbor kraje
Zaměření krátkodobé
1. Den otevřených dveří na hasičských záchranných sborech krajů
-

výroční dny, např. svátek svatého Floriana,
při příležitosti např. mezinárodního dne dětí.
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2. Ukázky a besedy profesionálních hasičů v předškolních a školských
zařízeních
3. Organizované návštěvy dětí a mládeže v rámci vyučování na požárních
stanicích

-

4. Soutěže
v požárním sportu,
o nejlepší film s hasičskou tematikou (zábavný i naučný),
výtvarné (malířské, modelářské apod.),
literární (básničky, krátké příběhy),
znalostní,
dovednostní (používání požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární
ochrany apod.),
sportovní,
soutěž fotografií.

Zaměření střednědobé

-

1. Internet
prezentace hasičských záchranných sborů krajů,
aktuální informace.

-

2. Televizní vysílání regionální
pravidelná krátká zpravodajství o stavu požární ochrany v regionu,
regionální statistika požárovosti,
informace o tom, jak předcházet požárům,
pořady moderátor – příslušník (členové IZS) – otázky diváků.

-

3. Rozhlasové vysílání regionální
informace o požárech v regionu, jejich příčinách nebo možných verzích, o výši
způsobených škod a uchráněných hodnotách apod.,
informace o sportovních soutěžích – pozvánky i výsledky,
zveřejňování výsledků regionálních průzkumů veřejného mínění.

-

4. Tisk regionální
obdoba rozhlasového vysílání v regionu.

-

-

5. Názorná propagace
plakáty, letáky, vývěsky na budovách obecních zastupitelstev, ve veřejně přístupných
budovách (banky, pošty  tam, kde občané obvykle čekají),
kalendáře.
6. Výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče

-

fotografie s tematikou požární ochrany,
historická technika,
v rámci regionálních výstav např. podnikatelů, stavebních výrobků apod.,

5
-

vývěska (nástěnka) na frekventovaném místě.
7. Poradenská a konzultační činnost

-

-

-

8. Výchovné programy pro děti, mládež a dospělé
názorná tabla (modely) s požárně bezpečnostním zařízením a prostředky požární ochrany,
instruktáže jak se evakuovat z dopravních prostředků, obchodních domů, sportovních
areálů, kulturních prostorů apod. s využitím např. audionahrávek (zvuky, signály apod.),
spolupráce s psychologem – chování v krizových situacích, co znamená znát prevenci
apod.,
námětová cvičení s hasiči,
nácviky chování v krizových situacích,
návštěvy nebezpečných podniků v okolí školy (seznámení se s havarijními plány),
návštěvy veřejných budov – obchodních domů, sportovních areálů, kulturních prostor
s ukázkou jejich požárního zabezpečení.
9. Celoživotní vzdělávání v oblasti požární ochrany
odborná způsobilost,
výchova a výuka „aktivistů“ (instruktorů) pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany,
nácviky evakuace v objektech.
10. Propagační materiály s tématikou požární ochrany
pexeso, omalovánky nebo puzzle,
figurky, loutky, maňásci,
papírové modely – skládanky,
obrázkové letáčky (kartičky), které se mohou skládat do kolekcí (pohádkové postavy
Soptík a jeho rodina apod.),
samolepky,
fotografie z výuky na hasičské stanici, ze soutěže apod.

Zaměření dlouhodobé

-

1. Regionální průzkumy veřejného mínění
o stavu zabezpečení ochrany obyvatel před požáry,
o výkonu prací prováděných hasiči,
o kontrolní činnosti.

-

2. Podpora preventivní činnosti od jednotlivých fyzických osob, které
mohou oslovit veřejnost
politici,
herci, zpěváci apod.,
uznávané osobnosti vědecké obce,
významní podnikatelé,
sportovci,
výrobci požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany.
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3. Krajské videotéky

Obec
1. Metodická pomoc při zajišťování požární ochrany poskytovaná osobami
pověřenými obcí pro fyzické osoby nebo právnické osoby
(obdoba dřívějších „preventivních požárních kontrol“ prováděných preventisty obcí),
- zveřejňování nabídky v místním rozhlasu, na úřední desce apod.
1. Dny otevřených dveří na požárních zbrojnicích
2. Názorná propagace na úředních deskách obce
3. Propagace hasičů při akcích pořádaných obcí

-

4. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR při zajišťování
preventivně výchovné činnosti
den otevřených dveří na hasičských záchranných sborech krajů,
organizované návštěvy dětí a mládeže v rámci vyučování na stanicích,
soutěže (např. v požárním sportu, výtvarné apod.),
názorná propagace,
výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče,
poradenská a konzultační činnost,
celoživotní vzdělávání v oblasti požární ochrany,
propagační materiály s tématikou požární ochrany,
regionální průzkumy veřejného mínění,
podpora preventivní činnosti od jednotlivých fyzických osob, které mohou oslovit
veřejnost.
1. Spolupráce
s občanskými
sdruženími,
veřejně
prospěšnými
organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární
ochrany

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace
a jiné orgány a organizace působící na úseku požární
ochrany

-

1. Spolupráce s MV – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru ČR při zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblastech
vytváření celostátních videoték,
vytváření celostátní evidence informací v oblasti požární ochrany,
celostátní průzkumy veřejného mínění,
programy s požární tematikou uskutečňované v rámci mezinárodní spolupráce.
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-

1. Spolupráce s hasičskými záchrannými sbory krajů při zajišťování
preventivně výchovné činnosti v oblastech
den otevřených dveří na hasičských záchranných sborech krajů,
organizované návštěvy dětí a mládeže v rámci vyučování na stanicích,
soutěže (např. v požárním sportu, výtvarné apod.),
názorná propagace,
výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče,
poradenská a konzultační činnost,
výchovné programy pro děti, mládež a dospělé,
celoživotní vzdělávání v oblasti požární ochrany,
propagační materiály s tématikou požární ochrany,
regionální průzkumy veřejného mínění,
podpora preventivní činnosti od jednotlivých fyzických osob, které mohou oslovit
veřejnost,
krajské videotéky.
1. Spolupráce s orgány obce při zajišťování preventivně výchovné činnosti

