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Královéhradeckého kraje



Program HASÍK CZ
„Výchova dětí v oblasti PO a OOB“ 

• Program je důvěryhodný:
– je akreditován MŠMT,
– a podporován GŘ HZS ČR.

• Cílem programu je připravit žáky základních i středních 
škol na řešení různých typů mimořádných událostí.

• Průběh samotné výuky je vždy přizpůsoben věku 
posluchačů.

• Výuka je nastavena na základě několikaleté praxe a 
stovek odučených hodin.

     



Historie programu
 Program vznikl v roce 1996 v Bruntále. Impulzem  pro 

jeho vznik byla stáž profesionálních hasičů bratří Mikulků 
u kolegů v Kanadě a Velké Británii, kde podobné 
programy úspěšně fungují od 70. let.



Historie programu

• Zrušením předmětu „branná výchova“ vzniklo 
několikaleté vakuum v základních znalostech žáků a z 
oblasti řešení mimořádných událostí, kterou se HZS 
rozhodlo alespoň částečně řešit vlastními silami.



Výhody programu Hasík

• Obsah výuky je vždy přizpůsoben věku posluchačů, na 
jeho tvorbě se podílel také dětský psycholog.

• Téměř 16 let praktických zkušeností, které lektoři předávají 
novým instruktorům, je velice dobře připraví na situace, 
které je ve školách čekají.

• Přednášení této závažné tématiky profesionálními i 
dobrovolnými hasiči je pro děti velice atraktivní a 
zkušenosti ukazují, že jejich prostřednictvím jsou tyto 
informace předávány i rodičům.

• Stejné dvojice instruktorů se do konkrétních škol vrací 
každý školní rok a stávají se tak součástí „pedagogického 
týmu“.



• U pedagogů se často objevuje nečekaně příznivá reakce 
a  na základě zkušeností instruktorů se zjistilo, že přes 50 
procent učitelů se teprve od hasičů dozvídá informace, 
které by měli dávno znát.



Zaměření programu Hasík

• 2. a 6. třídy základních škol:
– 1. hodina = 60 min,
– 2. hodina = 60 min – po 14-denní přestávce,
– 3. hodina = exkurze na stanici.

• žáci ostatních tříd základních škol,
• žáci středních škol,
• žáčci mateřských škol.

Vždy s přizpůsobením věkové skupině.



Školy v okrese Trutnov
- 12 x ZŠ ve správním obvodu ORP Vrchlabí,
- 12 x ZŠ ve správním obvodu ORP Dvůr Králové n. L.,
- 28 x ZŠ ve správním obvodu ORP Trutnov.

Celkem 52 ZŠ



Kurz instruktorů

• 5 dní:
– 3 dny = první část (PÁ, SO, NE),
– 2 dny = druhá část (SO, NE) – po 4-týdenní 

přestávce.
• Vybavení instruktora:

– tričko s „potiskem“,
– plyšový drak Hasík,
– různé vystřihovánky,
– omalovánky,
– pexeso,
– atd.



Náklady na kurz

• Celkové náklady na kurz pro 26 instruktorů 
včetně jejich vybavení = 100 tisíc Kč

• Grant GŘ HZS ČR = 70 % - 70 tisíc Kč.

• Skutečná úhrada za 26 instruktorů včetně jejich 
vybavení = 30 tisíc Kč.

cca 1155 Kč / osoba.
• Hodnota vybavení, které 26 dvojic instruktorů získá v 

rámci celkových nákladů na kurz, je cca 50 tisíc Kč.
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Nestyďte se a klidně se nás ptejte :-) Jitka a Honza
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