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P O K Y N 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 21. března 2019, 

kterým se upravuje systém odborné přípravy s využitím elektronických vzdělávacích 

systémů u Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

      V souladu s Koncepcí vzdělávání Hasičského záchranného sboru České republiky (dále 

jen „HZS ČR“)  a k zajištění jednotného přístupu při využívání elektronických vzdělávacích 

systémů (dále jen „E-learning“), jako formy odborné přípravy v rámci zajišťování odborné 

přípravy a vzdělávání příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, zaměstnanců zařazených 

v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků (dále jen „zaměstnanec HZS podniku“)  

a členů jednotek PO a personálu složek IZS  a v souladu s interním aktem řízení generálního 

ředitele HZS ČR o organizaci odborné přípravy 1) se stanoví: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Zásady organizace odborné přípravy s využitím E-learningu, realizovaným prostřednictvím 

Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany (dále jen 

„škola“), zahrnují ve spolupráci s ostatními vzdělávacími zařízeními odpovědnost za skladbu 

vhodných odborných výukových materiálů, vazbu na stanovenou pedagogickou dokumentaci, 

nastavení systému komunikace a kompetencí mezi zúčastněnými subjekty při realizaci 

odborné přípravy s využitím E-learningu a dále podmínky ověření znalostí a způsob jejich 

prokazování.  

(2) Pokyn upravuje rozsah pravomocí a úkolů určených osob při rozhodování o rozsahu 

využití E-learningu v jednotlivých vzdělávacích programech, pokud nejsou stanoveny 

v jiných interních aktech řízení generálního ředitele HZS ČR nebo přímo v jednotlivých 

osnovách kurzů.  

(3) Za realizaci E-learningu určeného pro odbornou přípravu příslušníků a zaměstnanců HZS 

ČR, zaměstnanců HZS podniků a členů jednotek PO nebo personálu složek IZS je odpovědná 

škola, nestanoví-li generální ředitel HZS ČR jinak pro specifický vzdělávací program.  

 

Čl. 2 

Definice pojmů 

      Pro účely tohoto pokynu se rozumí: 

a) E-learningem elektronický výukový nástroj umožňující vzdělávání, ověřování znalostí  

 a prokazatelný záznam studijních aktivit v E-learningovém kurzu, 

b) E-learningovým kurzem zpravidla uzavřená studijní skupina absolvující odbornou  

 přípravu prostřednictvím E-learningu v souladu s tímto pokynem a s pravidly odborné  

 přípravy 2), 

 
1) Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 7/2013, kterým se upravuje organizace odborné přípravy ve  

     vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR, ve Střední odborné škole  

     požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku a v Záchranném útvaru HZS ČR,  

     ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 32/2018. 
2)  §72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) volně přístupným E-learningovým kurzem E-learningový kurz nebo jiná forma  

 vzdělávací aktivity přístupná na základě zadání přihlašovacích údajů případně i bez  

 přihlašovacích údajů, využitelný jako materiál pro samostudium, případně jako podpůrný  

 materiál pro odbornou přípravu, 

d) organizátorem E-learningového kurzu odpovědná osoba (vzdělávací zařízení HZS ČR,  

 HZS kraje, škola, Záchranný útvar HZS ČR, GŘ HZS ČR, velitel jednotky PO nebo jiná  

 osoba) pověřená organizací odborné přípravy nebo jiného vzdělávacího programu,  

 prostřednictvím E-learningu (dále jen „organizátor kurzu“), 

e) administrátorem E-learningového kurzu škola jako odpovědná osoba zajištující  

 realizaci jednotlivých E-learningových kurzů a poskytující technickou podporu  

 v E-learningovém kurzu (dále jen „administrátor kurzu“), 

f) certifikátem doklad prokazující úspěšné ukončení E-learningového kurzu, 

g) účastníkem E-learningového kurzu osoba zařazená organizátorem kurzu do studijní  

 skupiny E-learningového kurzu nebo osoba užívající volně přístupný E-learningový kurz 

(dále jen „účastník kurzu“). 

Čl. 3 

Využití E-learningu k odborné přípravě 

(1) E-learning může být využit jako nedílná součást odborné přípravy zaměřené na získání 

odborné způsobilosti nebo odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné 

způsobilosti (dále jen „získání nebo prodloužení odborné způsobilosti“) nebo ve 

specializačních kurzech, případně jiných formách odborné přípravy. 

(2) Při využití E-learningu jako součásti kurzů k získání nebo prodloužení odborné 

způsobilosti na E-learningový kurz zpravidla navazuje prezenční část teoretické a praktické 

odborné přípravy.  

(3) Úspěšné absolvování E-learningového kurzu se dle rozhodnutí organizátora kurzu 

prokazuje certifikátem (viz vzor v příloze tohoto pokynu) nebo organizátor ověřuje úspěšné 

absolvování prostřednictvím digitálního přehledu v E-learningu.  Úspěšné absolvování  

E-learningového kurzu je podmínkou pro pokračování v prezenční části navazující odborné 

přípravy. 

(4) Využití E-learningu jako formy odborné přípravy v kurzech k získání nebo prodloužení 

odborné způsobilosti je uvedeno přímo ve schválených osnovách kurzu nebo o využití této 

formy výuky může rozhodnout generální ředitel HZS ČR. 

(5) E-learning lze využít i pro jiné druhy vzdělávání nebo odborné přípravy na základě 

rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR, ředitele HZS kraje, ředitele ŠVZ HZS ČR nebo 

velitele Záchranného tvaru HZS ČR, v rozsahu jejich působnosti.  

(6) Příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR může se souhlasem vedoucího příslušníka 

(zaměstnance) absolvovat E-learningový kurz v době výkonu služby (práce) v místě 

služebního působiště (pracoviště) nebo jako samostudium mimo výkon služby (práce) a místo 

služebního působiště (pracoviště). 

Čl. 4 

Zápis do E-learningového kurzu 

      Zápis do E-learningového kurzu provádí organizátor kurzu:  

a) do E-learnignových kurzů pro příslušníky a zaměstnance HZS ČR a zaměstnance HZS  

 podniků zápis provádí škola, HZS kraje, Záchranný útvar HZS ČR, generální ředitelství  

 HZS ČR nebo vzdělávací zařízení HZS ČR, 
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b) do E-learningových kurzů pro členy jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků zápis  

 provádí příslušný organizátor kurzu /např. kurz pro velitele jednotky SDH obce  

 (V-40), kurz pro strojníky jednotek SDH obcí (S-40)/. 

 

Čl. 5 

Organizátor kurzu 

      Organizátor kurzu: 

a) sestavuje seznam osob pro zapsání do E-learningového kurzu a vyplňuje žádost o zapsání  

 osob v zápisovém portále na internetové adrese https://zapis.hasici-elearning.cz/, 

b) sděluje administrátorovi kurzu požadovaný termín zahájení kurzu, 

c) poskytuje účastníkům kurzu informace organizačního charakteru, zejména informace  

 o zahájení kurzu a o navazujících částech odborné přípravy (např. termín navazující  

 prezenční části odborné přípravy, způsob zakončení odborné přípravy), 

d) kontroluje úspěšné absolvování E-learningového kurzu každého účastníka kurzu, 

e) obrací se na administrátora ve věcech technické podpory a při řešení problémů související  

 s E-learningovým kurzem. 

 

Čl. 6 

Administrátor kurzu 

      Administrátor kurzu: 

a) aktivuje všechny nezbytné části v E-learningovém kurzu podle požadavku organizátora  

 kurzu, 

b) zasílá přístupová práva každému účastníkovi kurzu na jeho individuální e-mailovou  

 adresu, 

c) zajišťuje funkčnost systému včetně technické podpory v průběhu kurzu, na základě  

 dohody s organizátorem kurzu může některé své činnosti převést na organizátora kurzu.  

 

Čl. 7 

Účastník kurzu 

(1) Podmínkou pro zařazení do E-learningového kurzu je poskytnutí e-mailové adresy 

organizátorovi kurzu, na kterou žadatel obdrží přístupové údaje do E-learningového kurzu, 

povolávací rozkaz a další instrukce související se studiem (bez funkční e-mailové adresy 

nelze E-learningový kurz  absolvovat). 

(2) Účastník kurzu: 

a) přidělené přístupové údaje do E-learningového kurzu nesděluje jiné osobě, 

b) E-learningovým kurzem prochází samostatně a spouští postupně jednotlivá  

 chronologicky řazená studijní témata a jsou-li součástí i zkušební testy. 

 

Čl. 8 

Společná ustanovení 

(1)  Ředitel HZS kraje seznámí příslušníky a zaměstnance HZS ČR, velitele jednotek PO  

a vedoucí složek IZS ve své územní působnosti s tímto pokynem. 

 

https://zapis.hasici-elearning.cz/
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(2) Ředitel školy, ředitel HZS kraje, velitel Záchranného útvaru HZS ČR, generální ředitel 

HZS ČR a ředitel (vedoucí) vzdělávacího zařízení HZS ČR pověří konkrétní osoby, které 

budou plnit úkoly organizátora kurzu. Ředitel školy pověří konkrétní osobu, která bude plnit 

úkoly administrátora kurzu. 

(3)  Oficiálním webovým prostředím pro šíření dokumentů k odborné přípravě s využitím  

E-learningu jsou internetové stránky MV-generálního ředitelství HZS ČR http://www.hzscr.cz/ 

a https://www.hasici-vzdelavani.cz/. 

 

Čl. 9 

Účinnost 

      Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.  

 

 

 

Čj. MV-56828-2/PO-IZS-2018 

 

 

Generální ředitel HZS ČR  

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r. 

 

 

Obdrží: 

HZS krajů  

SOŠ PO a VOŠ PO  

Záchranný útvar HZS ČR 

MV-generální ředitelství HZS ČR 

  

http://www.hzscr.cz/
https://www.hasici-vzdelavani.cz/
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                                                           P ř í l o h a 

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 13/2019 

  

Vzor certifikátu 

 

 

 

 

Střední odborná škola požární ochrany  

a Vyšší odborná škola požární ochrany 

     

 

 

 

 

uděluje 

 

 

 

 

 

 

Certifikát o absolvování E-learningového kurzu 

/název kurzu/ 

 

 

 

 

/komu/ 

 

 

 

 
      

 

 

 
razítko 

 

 

 ______________                                      _______________ 

                          Podpis                                                              Datum vystavení 
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