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1. Charakteristika vzdělávacího programu 
Vzdělávací program Doplňkového kurzu 4 - Preventivně výchovná činnost u HZS ČR (dále 

jen „DK 4-PVČ“), je určen k doplnění znalostí příslušníků HZS ČR, zpravidla zařazených na 

úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení, požární prevence, IZS, kanceláře generálního 

ředitele HZS ČR nebo kanceláře ředitele kraje, v oblasti preventivně výchovné činnosti  

u HZS ČR. Kurzu se může zúčastnit maximálně 12 příslušníků.  

2. Cíle vzdělávání  
Hlavním cílem vzdělávacího programu v DK 4-PVČ je doplnit znalosti příslušníků HZS ČR, 

kteří se při svém působení u HZS ČR preventivně výchovné činnosti věnují a tím jim vytvořit 

předpoklad pro výkon služby na jimi zastávaných služebních místech.  

3. Kompetence absolventa 
V DK 4-PVČ absolvent získává zejména tyto odborné znalosti: 

 orientuje se v problematice preventivně výchovné činnosti u HZS ČR 

 je seznámen s předpisy, které tuto problematiku upravují 

 je vybaven dovednostmi pro tvorbu podkladových materiálů a realizaci preventivně 

výchovných činností 

 je seznámen s pravidly pro zpracování článků do novin a časopisů 

 je seznámen se základními principy komunikace, krizové komunikace a podávání zpráv 

médiím. 

     Kompetence získávané v DK 4-PVČ jsou dále detailně rozvedeny v úvodních textech 

k předmětům modulu. 



DK 4-PVČ  MV-GŘ HZS ČR 

 4 

4. Časová dotace  

Předmět Počet hodin 
Zahájení    0,5 
1 - Preventivně výchovná činnost u HZS ČR   8 
2 - Komunikace s veřejností   4 
3 - Mediální trénink   7 
Ukončení    0,5 

CELKEM            20 hodin 
            (3 dny) 

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úpravy obsahu učiva do 10 % rozsahu.  

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

5. Podmínky pro zařazení 
Podmínkou pro zařazení příslušníků HZS ČR do DK 4-PVČ je úspěšné absolvování modulu 

III-Požární prevence nebo modulu III-Ochrana obyvatelstva a krizové řízení nebo modulu III- 

Administrativa nebo modulu III-IZS vzdělávacího programu Vstupní příprava příslušníků 

HZS ČR. 

6. Materiální zajištění studujících 
Studující vzdělávacího programu musí mít u sebe doklady a vybavení pro účely výuky 

a pobytu ve vzdělávacím zařízení a musí být vybaven naturálními náležitostmi. 

6.1 Doklady 
− osobní doklady 

− služební průkaz 

− průkaz pojištěnce. 

6.2  Vybavení pro účely výuky 
− sešity  

− psací a kreslicí potřeby.  

6.3  Naturální náležitosti 
− pracovní stejnokroj I. 

 
Vzdělávací zařízení může vyžadovat popřípadě i další náležitosti, které budou uvedeny 

v povolání do kurzu. 
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7. Ukončení vzdělávacího programu 
Výuka probíhá interaktivním způsobem a studující je průběžně hodnocen. Vyučující uzavře 

klasifikaci ve svém předmětu na základě účasti studujícího a hodnocení jeho výkonů. 

Studující, který absolvuje řádně všechny předměty DK 4-PVČ, bude hodnocen výrokem 

„prospěl“. 

7.1 Doklad o ukončení vzdělávacího programu 
Dokladem o ukončení vzdělávacího programu je potvrzení o absolvování doplňkového kurzu.  

Tyto osnovy nabývají účinnosti dnem vydání. Osnovy doplňkového kurzu D4-preventivně 

výchovná činnost, vydané dne 29. prosince 2005 pod č.j. PO-2134/GŘ-VZ-2005, se zrušují. 
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8. Učební osnovy  

Vysvětlivky 

U - učebna 

T - teorie 

Cv - cvičení 
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1 – Preventivně výchovná činnost u HZS ČR 

Počet vyučovacích hodin v předmětu: 8 

Počet vyučovacích hodin bloku: 8 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Preventivně výchovná činnost u HZS ČR je koncipován tak, aby 

absolventům poskytl metodický základ pro výkon preventivně výchovné činnosti.  

Absolvent předmětu Preventivně výchovná činnost u HZS ČR  

 orientuje se v problematice preventivně výchovné činnosti u HZS ČR a v předpisech 

upravujících tuto oblast 

 je seznámen se specifiky cílových skupin preventivně výchovné činnosti 

 zná problematiku výuky ochrany člověka za mimořádných událostí a je schopen aktivně 

spolupracovat se školami 

 je vybaven dovednostmi pro tvorbu materiálů i realizaci preventivně výchovné činnosti.  

 

 

 

 
Předmět: 1 Preventivně výchovná činnost u HZS ČR  Počet hodin: 8 
 
Blok: 1 Preventivně výchovná činnost u HZS ČR Počet hodin: 8 
 
Téma číslo Počet 

hodin 
Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

1.1 8 U T/Cv Preventivně výchovná činnost u HZS ČR  
- teorie (řešení preventivně výchovné činnosti  

u HZS ČR, předpisy, povinnosti, centrální/krajská 
úroveň) 

- interní dokumenty 
- realizace preventivně výchovné činnosti v praxi – 

rozdílný přístup k cílovým skupinám, projekty 
realizované u HZS ČR 

- výuka na školách 
- obsah sdělení obyvatelstvu 
- praktická část 
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2 – Komunikace s veřejností 

Počet vyučovacích hodin v předmětu: 4 

Počet vyučovacích hodin bloku:   3 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Komunikace s veřejností je koncipován tak, aby absolventi předmětu 

získali základy pro komunikaci s veřejností a byli seznámeni s pravidly pro propagaci 

a publikaci předmětných témat. 

 

Absolvent předmětu Komunikace s veřejností 

 je seznámen s pravidly pro zpracování článků do novin a časopisů 

 je seznámen se základními principy komunikace s veřejností, zejména krizové komunikace 

a podávání informací médiím. 

 
Předmět: 2 Komunikace s veřejností Počet hodin: 4 
 
Blok: 2 Komunikace s veřejností Počet hodin: 4 
  

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

2.1 4 U T/Cv Komunikace s veřejností 
− komunikace jako základní forma dorozumívání 
− sociální a psychologické aspekty jednání s lidmi 
− jak zpracovat článek do novin a časopisů 
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3 – Mediální trénink 

Počet vyučovacích hodin v předmětu: 7 

Počet vyučovacích hodin bloku: 7 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Mediální trénink je koncipován tak, aby absolventi tohoto předmětu 

získali základy práce s videokamerou a fotoaparátem a uvědomovali si možné chyby 

při vystupování před kamerou. 

Absolvent předmětu Mediální trénink 

 je seznámen se základy práce s videokamerou a fotoaparátem 

 je seznámen se správnými postupy při vystupování před kamerou.  

 

 
Předmět: 3 Mediální trénink Počet hodin: 7 
 
Blok: 3 Mediální trénink Počet hodin: 7 
  

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky Poznámky 

3.1 7 U T/Cv Mediální trénink 
- nácvik rozhovoru před kamerou 
- základy práce s videokamerou a fotoaparátem 
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