Kurzy záchranných složek pro školy
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR
Kurzy pro učitele a vedení školy zařazené do systému DVPP.
kpt. Mgr. Pavla Pražáková
tel: 950 630 118
pavla.prazakova@firebrno.cz
Více informací zde: https://www.hzscr.cz/clanek/kurzy-pro-ucitele.aspx
Hasičský záchranný sbor ČR nabízí kurzy k problematice Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a jsou začleněny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kurzy organizují příslušníci jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů. Účastníkům v nich představí
problematiku Ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí a doporučí vhodné publikace
a učebnice. Absolventi tohoto kurzu na závěr obdrží osvědčení. Tyto kurzy jsou obvykle organizovány jednou až
dvakrát ročně v každém kraji ČR a jsou pro účastníky zdarma.

Kurz: Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události
https://www.hzscr.cz/clanek/kurzy-pro-ucitele-a-vedeni-skoly.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
Kurz je určen pro ředitele škol, management a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou
podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi. V tomto kurzu získají účastníci
praktické informace o tom, jak se při takových událostech správně zachovat, jak mimořádné události řešit ve
školské praxi. Získají základní orientaci v právním prostředí, a především základní průpravu pro přípravu školy a
školského zařízení na mimořádné události a krizové situace. A to jak na ty obecně nejčastější, tak také na
mimořádné události s přihlédnutím ke specifikám daného regionu.
Základními probíranými tématy jsou také požární prevence, problematika integrovaného záchranného systému
a základů krizového řízení. Vzdělávací kurz má formu výkladu a semináře a je rozvržen do 8 vyučovacích hodin.
Je pořádán pro účastníky zdarma, a to buď v prostorách škol, nebo v prostorách jednotlivých hasičských
záchranných sborů krajů. Z důvodu jeho začlenění do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl
kurz akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho absolventi na závěr obdrží osvědčení.

Projekty k podpoře výuky na školách:

HASÍK (preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOB)
http://www.hasik.cz/
Projekt spočívá v předávání informací dětem základních škol formou besed z oblasti ochrany obyvatelstva a
požární ochrany. Tyto informace předává určená dvojice aktivistů, která prošla kurzy instruktorů pořádanými o.s.
Citadela Bruntál. Besedy probíhají ve druhém ročníku a následně pak v šestém ročníku základní školy. Děti tak
hravou formou ověří získané informace, které nabyly při vyučování.

Aktivity Asociace "Záchranný kruh"
https://www.zachranny-kruh.cz/
vytváří vzdělávací materiály pro pedagogy a jejich žáky
vyvíjí a vyrábí materiály pro záchranáře a jejich preventivně výchovnou činnost
organizují vzdělávací akce pro všechny cílové skupiny
vytvořili a spravují bezpečnostní informační systém pro města a obce ČR
realizují preventivně vzdělávací akce pro veřejnost
spolupracují na celostátních koncepcích v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí
Příklad kvalitních, atraktivních a zábavných vzdělávacích materiálů a pomůcek z oblastí rizik a mimořádných
událostí určených školám:
interaktivní multimediální učebnice

-

pracovní listy
databáze obrázků
projektové vyučování
testovací systém
deskové vzdělávací hry

Hasiči pro školy
hhttps://www.hasiciproskoly.cz/uvod
Projekt pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
Je určený pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Pro každý ročník bude vytvořeno 5 hodin z
oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (celkem tedy 20 výukových hodin). Součástí každé hodiny je
interaktivní prezentace, pracovní list pro žáky a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné
požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího
rámce vzdělávání na základních školách.
Projekt je dostupný zdarma pro všechny školy v České republice.

Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky Vám radí
http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi
V tomto projektu "Vaše cesty k bezpečí" Vám chytré blondýnky poradí, jak správně postupovat při běžných
druzích ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho majetku. Naleznete zde celkem 67 témat přehledně
rozdělených do 17 kapitol.
Veškeré materiály je možné si stáhnout a využít je pro Vaši připravenost na daná ohrožení nebo pro další
vzdělávání – výuka ve školách, přednášky apod.
__________________________________________________________________________________________

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kurzy první pomoci pro organizace/firmy
Email: info@zzsjmk.cz
https://www.zzsjmk.cz/komercni-cinnost/kurzy-prvni-pomoci-pro-organizacefirmy
Protože je nutné vzdělávat i první článek záchranného řetězce, provádí ZZSJMK osvětové akce zaměřené
na širokou veřejnost od dětského věku po seniory. Školí laickou veřejnost v problematice první pomoci na základě
nejmodernějších poznatků v této oblasti.
Cenová nabídka:
Lektorská činnost pro nepodnikatelské subjekty:

školitel lékař 650,- Kč/hod
Školitel záchranář 400,- Kč/hod

Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora.
(1 hodina = 60 minut)
Zapůjčení výukových pomůcek 350,- Kč/den
Zapůjčení sanitního vozu 700,- Kč/den
Dopravné 50 Kč/km
V případě, že lektor využije služební vůz, částka se navyšuje o 13,- Kč/ujetý kilometr.
V případě, že lektor cestuje soukromým vozidlem 4,10 Kč/1 km a PH dle TP vozidla.
Pokud je lektorská činnost požadována v cizím jazyce, připočte se ještě 50%.
Pronájem malé školící místnosti (zasedací místnost) kapacita cca 20 osob 400,- Kč/hod.
Pronájem velkého školícího sálu (kapacita cca 80 osob) 700,- Kč/hod.
Další prostory mimo Brno na dotaz oddělení vzdělávání dle platného Ceníku přímých úhrad.
___________________________________________________________________________________________

POLICIE ČR
https://www.policie.cz/clanek/akce-a-projekty-655004.aspx

Zebra se za Tebe nerozhlédne
https://www.policie.cz/soubor/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-pdf.aspx
https://www.policie.cz/soubor/zebra-2019-manual.aspx
Preventivní projekt z roku 2019 cílený prioritně na bezpečí chodců při přecházení vozovky. Je doplněn pracovním
sešitem pro děti zaměřeným nejen na bezpečnost v silničním provozu ale také na
osobní bezpečí.
Na děti čeká každý týden jedno téma navazující na aktuální roční období a s ním
spojená úskalí (nejen) v dopravě. Děti se při práci se sešitem prostřednictvím různých
úkolů, které podporují kreativitu a ověřují znalosti z českého jazyka a matematiky i
všeobecné vědomosti, hravou formou dozví nebo si zopakují, jak se pohybovat
v provozu bezpečně v roli chodce, cyklisty, cestujícího v MHD či spolujezdce.
Úkoly a tématy provede malé čtenáře oblíbená Zebra.
Obtížností úkolů odpovídá pracovní sešit zejména 3. a 4. třídám ZŠ. Děti mohou se
sešitem pracovat jak ve školním, tak v domácím prostředí. Využití proto může najít také
ve školních družinách, domech dětí a mládeže, dětských domovech, volnočasových
kroužcích, zájmových sdruženích, která se věnují bezpečnosti v dopravě a dopravní
výchově aj. Materiál je volně dostupný a pracovat s ním tak v případě zájmu může každý:

Kraje pro bezpečný internet (KPBI)
https://www.kpbi.cz/
https://www.policie.cz/clanek/preventivni-projekt-kraje-pro-bezpecny-internet-kpbi.aspx
Cílem projektu je osvětové a vzdělávací působení v oblasti prevence kybernetické bezpečnosti za účelem
minimalizace nebezpečí související s užíváním informačních a komunikačních technologií se zaměřením na cílové
skupiny zejména žáků a studentů základních a středních škol, dále pedagogů, sociálních pracovníků, policistů
(státní a obecní policie), rodičů a seniorů v rámci celé České republiky.
Policie ČR a Asociace krajů ČR budou v rámci tohoto projektu spolupracovat zejména na tvorbě didaktických a
metodických materiálů pro jednotlivé cílové skupiny (metodiky a související pracovní listy, e-learningové kurzy,
vědomostní soutěžní kvízy, edukativní video spoty, brožury, on-line interaktivní hry) a při realizaci doprovodných
aktivit (prezenční semináře, online webináře, odborné workshopy a konference, poradenství).

