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ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU
Školní 7 - (Lidový dům)
360 17 Karlovy Vary – Stará Role
tel.: 353 153 937
www.mpkv.cz
kontakty na lektory:
Mgr. Kamila Hofmanová +420 724 024 905, Pavel Torma Jalůvka +420 725 531 601
e-mail: k.hofmanova@mpkv.cz ; p.jaluvka@mpkv.cz

Vážení pedagogové,
i v letošním školním roce 2018/19 pokračuje oddělení prevence a dohledu Městské policie
Karlovy Vary s preventivně výchovnými besedami pro děti mateřských škol. Cílem
našich besed je získání důvěry dětí ke strážníkům městské policie, zvyšování pocitu bezpečí
dětí a prevence rizikového chování.
Pro děti MŠ jsou připraveny besedy na téma:
„Děti a městská policie“
Seznamování dětí s městskou policií, uniformou, posláním, činností a vybavením
strážníků. Nácvik chování v kritických situacích, kdy se děti mohou obracet na městskou
policii (simulace telefonování na městskou policii); základy dopravní výchovy (možno i
prostřednictvím interaktivní tabule)
„Včas umět a znát, je napořád!“
Projekt Asociace záchranný kruh využívající interaktivní metodické pomůcky
v oblastech zaměřených na osobní bezpečí, dopravní výchovu, běžná rizika a mimořádné
události.
„Hrajeme a učíme se s Ajaxem“
Pomocí šesti příběhů děti učíme rozpoznat správné a nesprávné jednání. Výuka
probíhá interaktivními metodami a děti jsou odměňovány v průběhu výuky motivačními
předměty. Názvy jednotlivých příběhů:







Jana na přechodu pro chodce (bezpečnost v dopravě)
Tomáš a bolavý zoubek (přístup dětí k nebezpečným látkám)
Ondra hledá kamarády (vztahy mezi dětmi)
Eliška si přeje koloběžku (krádež)
Radek rád vítá hosty (děti a cizí lidé)
Lenka na výletě (co mají děti dělat, když se ztratí)
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V případě zájmu nás kontaktujte nejlépe prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Jako bonus máme připraveny pro předškolní děti „Dny s městskou policií pro MŠ
v Centru zdraví a bezpečí“. Na programu budou zajímavé aktivity zaměřené na zvyšování
bezpečnosti dětí včetně jízdy na dopravním hřišti na koloběžkách a odrážedlech.
Termíny: 17., 18. a 19. června 2019
Nutno předem nahlásit.
S pozdravem

Mgr. Kamila Hofmanová
oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary

