Směrnice pro školení, doškolení a jmenování členů HZS ČSJ
--------------------------------------------------------------Osnova školení a doškolení členů HZS ČSJ v rozsahu jednoho školícího dne
Čas

č. téma

téma

lektor

pozn.

KSJ + náčelník
HZS ČSJ
Náčelník HZS ČSJ

8:00 – 8:30

1

Organizační záležitosti, zahájení

8:30 – 9:00

2

9:00 – 10:30

3

Historie a úkoly HZS ČSJ do budoucna
Činnost HZS ČSJ v klubech a při
sportovních podnicích, technika pomoci
a záchrany na vodě I.

10:30 – 12:00

4

Poskytování zdravotní pomoci na vodě

12:00 – 12:30

5

Přestávka na oběd

Lékař, zdravotník,
film
KSJ

12:30 – 13:30

6

13:30 – 14:30

7

Technika pomoci záchrany na vodě II.
Spolupráce rozhodčích a záchranářů,
koordinace záchrany při závodech

Náčelník HZS ČSJ
KR ČSJ + náčelník
HZS ČSJ

14:30 – 16:30

8

Meteorologie

Náčelník HZS ČSJ

16:30 – 17:30

9

Závěrečné pohovory, potřebná
administrativa, ukončení

Všichni lektoři +
KSJ

Náčelník HZS ČSJ

Pozn.: Náčelník HZS ČSJ může být nahrazen jím pověřenou osobou.

--------------------------------------------------------------Lektorské zabezpečení
Budou využíváni především zkušení členové HZS ČSJ, rozhodčí ČSJ a specialisté z řad ČSJ.
V části zdravotní bude využíváno lékařů, zdravotnických pracovníků, eventuálně
certifikovaných materiálů ČSČK a dalších. Tato část zabezpečí vědomostní úroveň
frekventantů v oblasti poskytnutí první pomoci a neodkladné resuscitace a její aplikaci na
podmínky na vodě tak, aby tato pomoc byla k dispozici všem účastníkům sportovních
podniků a tréninků v rámci ČSJ i mimo ČSJ. (Pozn. Školením ze z účastníků nestane
zdravotnický personál). Navíc všichni absolventi školení obdrží příručku První pomoci,
kterou vydalo Územní středisko Záchranné služby Středočeského kraje.
Lektorem může být pouze ten, kdo je do této funkce pověřen náčelníkem HZS ČSJ.

--------------------------------------------------------------Praktická část
Tam, kde je to vzhledem k místním a klimatickým podmínkám možné, bude zařazeno
i předvedení činnosti HZS ČSJ na vodě. To se týká hlavně školení nových členů HZS ČSJ.

--------------------------------------------------------------Požadavky na žadatele o jmenování
-

Žadatel musí vyhovět všem požadavkům na člena HZS ČSJ
Podání žádosti na formuláři F83
Potvrzení klubového nebo krajského náčelníka HZS ČSJ o tom, že vyškolení nového
člena je v zájmu vysílajícího orgánu a v souladu s potřebami ČSJ (na formuláři F83)
Účast na celém jednodenním školení HZS
Potvrzení o výkonu záchranářské praxe při závodech ČSJ v délce minimálně
4 závodních dnů s alespoň jedním záchranářským zásahem (potvrzení vystaví zkušený
aktivní člen HZS ČSJ)

--------------------------------------------------------------Požadavky na žadatele o doškolení
-

-

Žadatel musí vyhovět všem požadavkům na člena HZS ČSJ
Podání žádosti na formuláři F83
Předložení průkazu člena HZS ČSJ. Prodloužení platnosti průkazu, jehož doba
platnosti již uplynula, není možné a žadatel musí požádat a splnit podmínky jako
žadatel o první jmenování
Účast na celém jednodenním školení HZS
Záchranář Asistent se stává Záchranářem po získání průkazu Vůdce malého plavidla.
Průkaz VMP předloží Krajskému nebo klubovému náčelníkovi HZS ČSJ společně
s průkazem člena HZS ČSJ a vyplněnou žádostí na formuláři F83. Krajský nebo
klubový náčelník HZS ČSJ následně zařídí výměnu průkazu člena HZS ČSJ.

--------------------------------------------------------------Jmenování členů HZS ČSJ
Po splnění veškerých požadavků na žadatele o jmenování je žadatel jmenován členem HZS
ČSJ (jmenování je v kompetenci náčelníka HZS ČSJ), následně obdrží průkaz člena HZS
ČSJ, odznak člena HZS ČSJ a rozlišovací vestu člena HZS ČSJ.
Po splnění veškerých požadavků na žadatele o doškolení žadatel obdrží nový průkaz člena
HZS ČSJ.

Tuto směrnici konferenčním způsobem schválila komise HZS ČSJ dne 6. 2. 2013.

