Krizové řízení na úrovni obcí v praxi
Anotace: Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky a vedoucí úředníky
obcí se základními povinnostmi obcí a obecních úřadů v oblasti krizového řízení
a prostřednictvím praktických příkladů jim představit aktuální legislativu při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Smyslem celé výuky je, aby si cílová
skupina vštípila základní pravidlo: „Není otázkou, jestli krizová situace nastane.
Otázkou je pouze to, jaká krizová situace vznikne, kdy vznikne a koho postihne“.
Účastník vzdělávacího programu tedy získá základní informace a nástroje prostřednictvím kterých dokáže adekvátně a v mezích zákona na krizovou situaci reagovat.
Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Základní pojmy a legislativa v oblasti krizového řízení (seznámení se základními pojmy v oblasti krizového řízení, vysvětlení vazeb mezi krizovým zákonem,
zákonem o IZS a ostatními zákony, které se týkají řešení mimořádných událostí)
2. Historie krizového řízení, praktické příklad, film (stručný přehled o historii krizového řízení)
3. Bezpečnostní rady, krizové štáby a krizové plány (složení, činnost a základní
zásady fungování bezpečnostních rad a krizových štábů od nejvyšší úrovně až
po úroveň obce, vznik krizového plánu a jeho využívání v praxi orgány krizového
řízení)
4. Jednotka požární ochrany SDH obce – základ připravenosti, zajišťování obrany České republiky (povinnosti obce v samostatné a přenesené působnosti
vzhledem k JPO SDH obce podle zákona o požární ochraně, spolupráce s HZS kraje, povinnosti obce a obce s rozšířenou působností při zajišťování obrany ČR)
5. Síly a prostředky pro řešení krizových situací (seznámení s dostupnými prostředky pro řešení krizové situace, způsob vyžadování, přehled o prostředcích,
možnosti využití všech zásob)
Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT
1. Základní pojmy a legislativa v oblasti krizového řízení
2. Historie krizového řízení, praktické příklady, Film – základy krizového řízení
3. Bezpečnostní rady, krizové štáby a krizové plány
4. Základní povinnosti starosty při řešení krizové situace
5. Jednotka požární ochrany SDH obce – základ připravenosti, zajišťování obrany České republiky
6. Síly a prostředky pro řešení krizových situací
Celková doba vzdělávání

60

ČASOVÁ DOTACE
2 výukové hodiny
2 výukové hodiny
1 výuková hodina
1 výuková hodina
1 výuková hodina
1 výuková hodina
8 výukových hodin

