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k rukám starosty (-tky)
k rukám statutárního orgánu

Odborná příprava jednotek PO 2021
Dobrý den,
na územním odboru Domažlice proběhnou od 2.3. (viz tabulka níže) cyklické kurzy S-8 a S16, základní kurz S-8 a cyklický kurz V-8. Z důvodu koronavirové krize proběhnou kurzy
formou e-learningu.
V-8 (nahrazuje je elearning ke kurzu V-40);
S-16 (cyklika – nahrazuje je elearning ke kurzu S-40);
S-8 (základní – elearning S-8);
S-8 (cyklika – elearning S-8).
Podmínky pro přihlášení do jednotlivých kurzů:
S-8 základní – noví strojníci JPO V, VI bez CAS (nebo ti, kterým propadla odborná
způsobilost)
S-8 cyklika – strojníci, JPO V, VI bez CAS, kterým v letošním roce končí odborná
způsobilost
S-16 cyklika (pro JPO V, VI) - strojníci, JPO V, VI s CAS, kterým v letošním roce končí
odborná způsobilost
S-16 cyklika (pro JPO II, III) - strojníci, JPO II, III s CAS, kterým v letošním roce končí
odborná způsobilost
V-8 cyklika – velitele jednotek a družstev JPO II, III a V, VI, kteří letošní účastí splní
minimálně tři cykliky od posledního přezkoušení a ti, kteří potřebují zajistit účast v pětiletém
cyklu
Prosím dodržujte správné zařazení přihlašovaných strojníků do jednotlivých kurzů!!!
Hasiči, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do jednotlivých kurzů, budou z kurzu
vyřazeni!!!
Přihlašuje se, jako obvykle, na webových stránkách: https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy.
Uzávěrka pro přihlašování je 15. 2. 2021.
Důležité je správné vyplnění kontaktních údajů, zvláště e-mailové adresy, na kterou
obdrží účastník přihlašovací údaje do e-learningu a další informace ke kurzu (kontakty
vychází z vámi zadaných údajů v PORT-ALL vaší JSDHO). Pokud tyto údaje neobdržíte,
prohlédněte si i SPAMovou poštu. Nezřídka se stává, že tyto údaje skončí právě tam.
E-learningová forma kurzu plně nahrazuje klasické (prezenční) formy kurzů které
probíhaly v uplynulých letech (pouze po dobu epidemiologických opatření proti šíření
COVID).
Datová schránka: p36ab6k
ČNB Plzeň č. ú.: 7243881/0710

IČ: 70883378
E-mail: podatelna@hzspk.cz

Fax: 950 315 111 – stálá služba
Internet: http://www.hzspk.cz

Ostatní kurzy: S-16 základní, V-40, S-40, NDT-16, OMP-64 a další, proběhnou, až
epidemiologická situace dovolí. Termíny budou následně vypsány na zápisovém portálu a
webových stránkách www.hzspk.cz.
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