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Speciální jazyková příprava 112 - P
Angličtina / němčina pro inspektory - operační techniky 112
Kurz doplňuje přípravu k prodloužení platnosti osvědčení
o odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR
pro výkon funkce inspektor - operační technik 112
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MV-GŘ HZS ČR

Charakteristika kurzu
Kurz je povinnou doplňující jazykovou přípravou pro funkci inspektor - operační technik

112. V případě, že to vyžaduje výkon služby v telefonním centru tísňového volání 112 (dále jen
„TCTV 112“), lze do kurzu zařadit též příslušníka HZS ČR, který vykonává vyšší funkci. Kurz se
skládá ze dvou částí, ve kterých výuka probíhá interaktivním způsobem s využitím
komunikativních metod jazykového vyučování. V první části účastníci kurzu absolvují jazykovou
přípravu v klasických podmínkách jazykové učebny a ve druhé části absolvují praxi dle možnosti
ve školním TCTV 112 s použitím technologie se simulací reálných situací.
Kurz je určen k udržování již získaných jazykových znalostí a obsahově navazuje na
Speciální jazykovou přípravu 112 - Z. Příslušníci HZS ČR vykonávající funkci inspektor operační technik 112 musí absolvovat tento kurz v návaznosti na kurz, ve kterém si prodlužují
platnost osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon služby ve funkci inspektor - operační
technik 112.

2.

Cíle vzdělávání
Cílem kurzu je udržování, prohlubování a rozšiřování komunikativních schopností

a dovedností v anglickém nebo německém jazyce (dále jen „cizí jazyk“) a nácvik cizojazyčné
komunikace v simulovaných technických podmínkách TCTV 112.

3.

Rozsah znalostí absolventa
Absolvent je schopen vyřizovat tísňová volání v cizím jazyce. Absolvováním kurzu si

rozšíří a upevní znalosti cizího jazyka do té míry, aby porozuměl tísňovému volání cizince a byl
schopen s jistotou komunikovat v cizím jazyce.
Absolvent zná strategie kladení otázek a umí adekvátně usměrňovat a ukončit rozhovor
v cizím jazyce udělením pokynů volajícímu.

4.

Časová dotace
Vzhledem ke specifikům jazykové přípravy činí denní časová dotace 6 vyučovacích hodin

a zbytek fondu pracovní doby je vyhrazen pro samostatnou přípravu na vyučování, případně na
konzultace.
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Témata

Počet hodin

1.

Zahájení a organizace kurzu
Praxe ve školním TCTV 112

1
14

2.

Konverzace a čtení s porozuměním

12

3.

Domácí příprava, konzultace

10

4.

Prověření znalostí a závěr

3

Celkem

40

Pozn.. 1 hodina = 1 vyučovací hodina v rozsahu 45 minut.

5.

Podmínky pro zařazení
Platné osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce inspektor - operační technik

112 a platné potvrzení o absolvování Speciální jazykové přípravy 112 - Z, resp. P.

6.

Materiální zabezpečení účastníků kurzu

6.1 Doklady
•
•
•
•

osobní doklady
služební průkaz
průkaz pojištěnce
splnění podmínek pro zařazení do kurzu (osvědčení a potvrzení).

6.2 Vybavení pro účely výuky
• sešity,
• psací potřeby.

6.3 Naturální náležitosti
• pracovní stejnokroj I.
Vzdělávací zařízení může vyžadovat popřípadě i další náležitosti, které budou uvedeny
v povolání do kurzu.

7.

Ukončení kurzu

Ukončení kurzu se provádí formou písemného testu v rozsahu 2 hodin. Účastník kurzu zkoušku
složil úspěšně, pokud dosáhl minimálně 60 % bodů.
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Účastníci, kteří nebyli v testu úspěšní, mohou ho opakovat jednou, a to nejdříve po uplynutí
1 měsíce od data neúspěšného výsledku testování.

7.1.

Doklad o ukončení kurzu
Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování Speciální jazykové přípravy 112 - P

pro funkci inspektor - operační technik 112. Potvrzení vydá Střední odborná škola požární
ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.
Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení a k témuž dni se zrušují osnovy kurzu
Speciální jazyková příprava 112 - B vydané pod č.j. MV-92773-1/PO-2008.

8.

Učební osnovy
Vysvětlivky:
U

= jazyková učebna

P

= praxe ve školním TCTV 112

T

= klasická jazyková výuka v jazykové učebně

K

= konzultace

TCTV

= školní TCTV 112
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MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu
Téma:

Speciální jazyková příprava 112-P

Angličtina / němčina pro inspektory - operační techniky 112

1 – Praxe ve školním TCTV 112

Počet hodin: 14

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

1.1

6

TCTV

P

Tísňové volání – zdravotní služba
- modelové situace

1.2

4

TCTV

P

Tísňové volání HZS ČR
- modelové situace

1.3

4

TCTV

P

Tísňové volání – policejní služba
- modelové situace

Téma výuky

Poznámky

MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu
Téma:

Speciální jazyková příprava 112-P

Angličtina / němčina pro inspektory - operační techniky 112

2 – Konverzace a čtení s porozuměním

Počet hodin:

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

2.1

5

U

T

Zdravotní služba – výrazové prostředky, části lidského
těla, popis úrazu, symptomy úrazu resp. zdravotního
stavu postiženého
Dotazy k získání základních informací o zdravotním
stavu

2.2

4

U

T

HZS ČR – opakování základní slovní zásoby pro
potřeby získání informací o místě události, rozsahu
požáru, možného úniku nebezpečných látek, počtu
zraněných a jejich zdravotního stavu atd.

2.3

3

U

T

Policejní služba – terminologie spojená s nahlášením
události – popis události, popis osoby, popis místa

Téma výuky

6

12
Poznámky
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Učební osnovy kurzu
Téma:

Speciální jazyková příprava 112-P

Angličtina / němčina pro inspektory - operační techniky 112

3 – Domácí příprava, konzultace

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

3.

10

U

K

Počet hodin:
Téma výuky

10
Poznámky

Opakování gramatiky a slovní zásoby dle individuálních
potřeb

MV-generální ředitelství HZS ČR

Učební osnovy kurzu
Téma:

Speciální jazyková příprava 112 - P

Angličtina / němčina pro inspektory - operační techniky 112

4 – Prověření znalostí a závěr

Počet hodin:

Téma
číslo

Počet
hodin

Místo
výuky

Způsob
výuky

4.1

2

U

T

Test – poslechový, písemný

4.2

1

U

T

Vyhodnocení testu, ukončení kurzu

Téma výuky

7

3
Poznámky

