Požární ochrana očima dětí – dodatkový program
Název projektu:
Cílová skupina:
Zpracovatel projektu:

Doba zpracování projektu:

Poučme se z prevence
Základní škola : 7 - 8 – 9 třída + gymnázia
jednotlivci, nebo třída dané cílové skupiny:
7. tř. dig.foto;
8. tř.- prezentace;
9. tř. – video
Může to být dle možností a zájmu žáků.
4 až 6 měsíců

Cíl projektu:

Přiblížení prevence pro cílové skupiny. Teoretické i praktické
ukázky z oblasti požární ochrany. Tyto získávat výhradně při
návštěvě Hasičské zbrojnice HZS nebo Hasičské zbrojnice v
obci. Také při ukázkových cvičeních jednotek IZS, výjezdových
jednotek SDH nebo HZS. V neposlední řadě získat materiál při
besedách se členy SDH nebo HZS přímo na školách. Rovněž
lze pořizovat fotky a videoklipy na hasičských soutěžích jak
dětí tak dospělých.

Výstup projektu:

Videonahrávky z výše uvedených ukázek. Nalezení možných
chyb a navrhnout vlastní možná řešení na odstranění nedostatků. Z výše uvedených akcí pořídit digitální fotografie.
Vyhotovení prezentací z ukázek, videozáznam.
Digitální fotografie: Vyhodnotit 3 fotografie za celou třídu
Prezentace :
Maximálně z 15-ti snímků, čas 3 minuty
Videozáznam :
Celkový čas 3 minuty.
V žádném případě nebudou přijímány videozáznamy ani
fotografie nebo prezentace ze skutečných havarijních
událostí jako například : výjezd požárních jednotek, vznik a
šíření požáru, zásah hasičů u dopravní nehody, hry dětí
s ohněm a.p.

Pomocné složky při zpracovávání projektu: Složky IZS ČR, SDH SH ČMS, Obecní a městské Policie a.j
Vyhodnocovatel projektu:

MŠ, ZŠ, Gymnázia, SDH v obci, OSH- ORP, KSH- KORP,
SH ČMS –ÚORP- ÚORM

Tento materiál je třeba dále rozvíjet a podávat vlastní návrhy na jiná témata ( plakáty varující před
požáry, komiksy, leporela a.p.)
Předpokládaný rok použití změny do Metodického pokynu je rok 2014.
Do té doby vytypujeme školy, kde budou ochotni vytvořit zkušební materiály a my je vyhodnotíme
mimo soutěž v roce 2013 a nejlepší práce oceníme.
Navrhuje: KORP královéhradeckého kraje
Prosíme ředitele a ředitelky škol, aby se pokusili tento projekt realizovat ve svých
zařízeních.
Rovněž žádáme starosty SDH a vedoucí Mladých hasičů, aby se na zpracování dle
návrhu zaměřili.
Děkujeme Vám za spolupráci a již připravujeme odměny.

