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Dle rozdělovníku

Zák|adní řínrava SDH trvání

Yáženi,

obdržel jsem dopis předsedy Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, ve kterém mě pan

předseda informóval_o zkušenostech starostů měst a obcí Plzeňského kraje s problémy při

uvolňování velitelů a strojníků jednotek SDH obcí na odbornou přípraw zajišt'ovanou

v jednom termínu v pěti po sobě následujících dnech.

Y návazném osobním jebnání jsem panu předsedovi SdruŽení měst a obcí Plzeňského kraje

navrhl moŽné změny 
-od 

roku 2OI3 a dohodli jsme se, že prověříme vhodnost uvedeného

systému zajišťovaní odborné přípravy a navržených změn i po linii okresních sdruŽení,

piotoŽe drtivá většina velitelů a strojníků jednotek SDH obcí je rovněž č1eny sboru

áobrovo1ných hasičů, jste s nimi v běŽném kontaktu a fuďíž máte nejblíže ke konkrétním

nilzorim.

ŽaaamVás proto o stanoviska k následujícim otázkám:

1) Je současný způsob provádění odbomé přípravy od úterý do soboty, tj. v pěti po sobě

následujících dnech, včetně jednoho dne víkendu, vyhovující?
2) Preferujete od roku 2OI3 změnu. kdy by odbomá pŤíprava probíhala od středy do

neděle, tj. v pěti po sobě následujících dnech, včetně obou dnů víkendu?

3) Preferujóte od roku 2O!3 změnl, kdy by odborná příprava probíhala ve dvou

termínech a to první týden od čtvrtku do soboty a následující týden v pátek a v sobotu?

Závěremještě podotýkám, že počinqe rokem 2OI3 je pravděpodobná možnost absolvování

prvního ane ( tj osmi hodin teorie) formou e _ Leamingu, tj. elektronickou formou na dálku

á t.oy zkráceni celkové doby strávené ve školícím zaŤízeni na 4 dny.

odpovědi mi prosím zaŠlete nejpozději do 30. června 20Iz'

S pozdravem plk. Ing. František Pavlas
řediÍel"HZS Pizeňského kraje
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Rozdělovník : oSH Čtr,ls pkerského kraje
Na vědomí: Předseda SdruŽení měst a obcí P1zeňského kraje

1

t

ČNg Plzeň
Č' t.: nqlsaylO7|0

IČ: 70883378
E-mail: oodatclna(rr luspk.cz

Fax: 950 330 20I- stálá služba


