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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 Dawidko +420 602 302 482, Jiřina
Kaufmannová +420 724 091 795
e-mail: k.hofmanova@mpkv.cz; p.dawidko@mpkv.cz; j.kaufmannova@mpkv.cz

Vážení pedagogové,
stejně jako v uplynulých letech, tak i v letošním školním roce 2018/19, pro vás a hlavně pro
vaše žáky, připravilo oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary sérii
preventivně vzdělávacích besed zaměřených na potlačování rizikového chování, prohlubování
právního vědomí mládeže a zvyšování jejího pocitu bezpečí. Přicházíme k vám s nabídkou
témat, která jsou určena pro všechny ročníky středních škol a středních odborných učilišť.
V případě zájmu nás kontaktujte na výše uvedené adrese, telefonu, či e-mailu.
Pro vaše studenty je určen projekt „Právo pro každého“, jehož náplní je rozšířit
právní vědomosti mládeže prostřednictvím interaktivních metod. Jednotlivé lekce
z různých odvětví práva, převážně však ze správního a trestního, jsou přednášeny v rozsahu 1
až 2 vyučovacích hodin. V nabídce je 14 témat, záleží na škole, která témata zvolí.

Lekce projektu ,,Právo pro každého“
1. Právo a morálka

1 vyuč. hodina

téma: právní a neprávní normy ve společnosti
cíl: pochopit podstatu práva a rozdíl mezi právem objektivním a subjektivním,
orientovat se v právních vztazích, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou
2. Třídní akce

1 vyuč. hodina

téma: zpronevěra
cíl: seznámit se s ustanovením zákona vymezujícím zpronevěru
a rozpoznat tento trestný čin, definovat nemorální chování,
rozvíjet odpovědnost za své chování a za splnění svěřených úkolů
3. Studentka nebo maminka
téma: rodičovství nezletilých
cíl: zaujmout zodpovědný postoj k rodičovství

1 vyuč. hodina
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pochopit obsah, účel a smysl právní úpravy vyživovací
povinnosti rodičů, rozvíjet komunikační dovednosti
4. Martinova příležitost

1 vyuč. hodina

téma: mediace v trestním řízení, odklony v trestním řízení
a alternativní tresty
cíl: pochopit úlohu trestu v našem právním řádu
seznámit se s alternativami tradičního trestního stíhání
pohlížet na trestní řízení z pozice různých účastníků
5. Taková normální rodinka

1 vyuč. hodina

téma: domácí násilí
cíl: rozpoznat domácí násilí a umět se proti němu bránit, seznámit se s postupem orgánů
činných v trestním řízení; institut vykázání
6. Případ obětavého přítele

1 vyuč. hodina

téma: neoprávněné užívání cizí věci
cíl: definovat, co znamená neoprávněné užívání cizí věci
pochopit rozdíl mezi neoprávněným užíváním cizí věci a krádeží
zamyslet se nad významem odpovědného rozhodování
7. Drogy v ulicích

2 vyuč. hodiny + DVD

téma: diskuse na téma legalizace ,,měkkých“ drog
cíl: uvědomit si nebezpečí související s drogami

8. Spokojená rodina?

1 vyuč. hodina

téma: vražda
cíl: seznámit se s tím, jak vraždu definuje trestní zákon a vědět, že existují tzv.
polehčující a přitěžující okolnosti, porozumět tomu, co znamená nutná obrana,
9. Deset pravidel
téma: jak se nestát obětí trestného činu

1 vyuč. hodina + DVD
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cíl: seznámit se a osvojit si základní pravidla chování zvyšující osobní bezpečnost a
snižující pravděpodobnost, že se staneme obětí trestného činu
10. Diskriminace

2 vyuč. hodiny

téma: druhy diskriminace, rasismus, antisemitismus, xenofobie, multikulturní přístup,
nacionalismus, integrace
cíl: umět rozpoznat, které jednání je diskriminační a které nikoliv, poznat, co může být
důvodem k diskriminaci, umět rozpoznat druhy diskriminace, seznámit se
s příslušnými právními předpisy
11. Šikana a kyberšikana
1 vyuč. hodina + DVD
téma: šikana a kyberšikana – nebezpečné jednání, jehož záměrem je ublížit, ohrozit
nebo zastrašit jiného; šikanování prostřednictvím moderních komunikačních
prostředků
cíl: upozornit na rizika spojená s užíváním internetu, zejména pak sociálních sítí a
způsoby ochrany
12. Správní delikty – Neukázněný řidič

1 vyuč. hodina

téma: řízení vozidla pod vlivem alkoholu
cíl: pochopit nebezpečí řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, seznámit se
s postupem správních orgánů
13. Příběh o využité příležitosti

2 vyuč. hodiny

téma: krádež
cíl: seznámení se skutkovou podstatou trestného činu krádeže a průběhem trestního řízení;
rozlišit mezi nesprávným a trestněprávně postižitelným jednáním
14. Policisté ve službě

2 vyuč. hodiny

téma: diskuse o úloze policie ve městě, její pravomoci a povinnosti
cíl: porozumět práci policisty, vcítit se do jeho role a pochopit nutnost existence pravidel
15. Špatná kovbojka
téma: legální i nelegální držení střelných zbraní v ČR

1 vyuč. hodina
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Cíl: uvědomit si zodpovědnost spojenou s držením a užíváním střelných zbraní; seznámit se
s platnou právní úpravou upravující držení a nošení zbraní.

