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  Část I. 54. Rozkaz generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 

ze dne 4.12.2018, kterým se vydává rozpis kurzů v zařízeních 

MV-generálního ředitelství HZS ČR, ve Střední odborné škole 

požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany  

a  u Záchranného útvaru HZS ČR na I. pololetí 2019 a plán výuky 

Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy 

požární ochrany na II. pololetí školního roku 2018/2019 
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54 

R O Z K A Z 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 4. prosince 2018, 

kterým se vydává rozpis kurzů v zařízeních MV-generálního ředitelství HZS ČR,  

ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany  

a u Záchranného útvaru HZS ČR na I. pololetí 2019 a plán výuky Střední odborné  

školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany  

na II. pololetí školního roku 2018/2019 

 

      V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  

a na základě předložených plánů vzdělávání  

 I.   v y d á v á m 

  v příloze tohoto rozkazu  

1. Rozpis kurzů v zařízeních MV-generálního ředitelství HZS ČR, ve Střední odborné 

škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany a u Záchranného útvaru 

HZS ČR na I. pololetí 2019 (příloha č. 1), 

2. Plán výuky Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární 

ochrany na II. pololetí školního roku 2018/2019 (příloha č. 2); 

 II.  u k l á d á m 

1. ředitelům hasičských záchranných sborů krajů, veliteli Záchranného útvaru HZS ČR  

a řediteli Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany 

a)  zajistit nástup příslušníků HZS ČR do kurzů v souladu s přílohou č. 1 tohoto 

rozkazu, 

b)  spolupracovat při zabezpečování externích lektorů pro výuku v odborných kurzech, 

     2. ředitelům hasičských záchranných sborů krajů 

  zaslat všem velitelům jednotek hasičských záchranných sborů podniků v příslušném      

  kraji přílohu č. 1 a seznámit je s obsahem tohoto rozkazu, 

3. řediteli Školního a vzdělávacího zařízení HZS ČR, řediteli Institutu ochrany obyvatelstva, 

veliteli Záchranného útvaru HZS ČR a řediteli Střední odborné školy požární ochrany  

a Vyšší odborné školy požární ochrany 

a) zabezpečit výuku podle příloh tohoto rozkazu, ubytování a stravování podle 

platných předpisů, 

b) informovat o změnách kurzů z důvodu nedostatku přihlášek nebo z jiných 

závažných důvodů po předchozí dohodě s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. 

      Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem 31. července 2019. 

 

 

Čj. MV-141755-1/PO-PVP-2018       

Generální ředitel HZS ČR 

 genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r. 
Obdrží: 

HZS krajů 

Záchranný útvar HZS ČR 

SOŠ PO a VOŠ PO 

MV-generální ředitelství HZS ČR 
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                                                                                                                                                     P ř í l o h a    č.  1 

k Rozkazu GŘ HZS ČR č. 54/2018 

 

Rozpis  kurzů v zařízeních MV-generálního ředitelství HZS ČR, ve Střední odborné škole požární ochrany  

a Vyšší odborné škole požární ochrany a u Záchranného útvaru HZS ČR na I. pololetí 2019 

 A/ Odborné kurzy k získání a prodloužení odborné způsobilosti (kurzy označené písmenem Z = získání odborné způsobilosti nebo  

      specializace, kurzy označené písmenem P = prodloužení odborné způsobilosti nebo specializace) 

 

Název kurzu / 

počet týdnů / dní 
ŠVZ HZS ČR  

středisko Brno 

ŠVZ HZS ČR  

pracoviště Zbiroh 

SOŠ PO a VOŠ PO 

Pionýrů 

SOŠ PO a VOŠ PO 

Pavlíkova 

Kurz velitelů družstev a velitelů 

jednotek SDH obcí a SDH podniků 

dobrovolné jednotky PO  

V-40 / 5 dnů 

 28.01. – 01.02.   

Kurz strojníků SDH obcí  

S-40 / 5 dnů 
 01.04. – 05.04.   

 

 

B/ Specializační kurzy 

 

Název kurzu / 

počet týdnů / dní 
ŠVZ HZS ČR 

středisko Brno 

ŠVZ HZS ČR  

pracoviště Zbiroh 

SOŠ PO a VOŠ PO 

Pionýrů 

SOŠ PO a VOŠ PO 

Pavlíkova 

Institut ochrany 

obyvatelstva 
ZÚ HZS ČR 

Obsluha motorových pil 

v jednotce PO  

Z / 8 dní 

 15.04. – 26.04.  07.01. – 16.01.  

11.02. – 20.02. 

25.03. – 03.04. 

17.06. – 26.06. 

  

 

 


