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Vážení pedagogové,
stejně jako v předešlých letech, tak i v tomto školním roce 2018/19, pro vás a hlavně pro vaše
žáky připravilo oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary sérii preventivně
výchovných besed zaměřených na potlačování rizikového chování, prohlubování právního
vědomí a zvyšování pocitu bezpečí u dětí a mládeže. Přicházíme k vám s nabídkou témat,
která jsou určena pro 1. i 2. stupeň základních škol.
V případě zájmu nás kontaktujte na výše uvedeném e-mailu, telefonním čísle či adrese.
Pro žáky 2. – 3. ročníků máme připraven projekt ,,Notes strážníka Pavla“.
Projekt je postaven především na osobním kontaktu žáků a strážníků městské policie,
kteří do škol pravidelně docházejí. V průběhu 6 setkání (11 vyučovacích hodin) v průběhu
dvou školních let (2. a 3. ročník) získají žáci základní znalosti o městské policii a Policii ČR,
bezpečném pohybu v dopravě, pravidlech občanského soužití a mezilidských vztazích,
využívání moderních komunikačních technologií, zdravém životním stylu a závislostech.
Náplň hodin ve 2. ročníku:
1. lekce: městská policie a Policie ČR - představení, úkoly, oprávnění;
1 vyučovací hodina
2. lekce: dopravní výchova – účastníci silničního provozu, pravidla pro chodce,
dopravní značky;
2 vyučovací hodiny + interaktivní tabule
3. lekce – pravidla pro cyklisty, povinná výbava jízdního kola, provoz na křižovatkách;
2 vyučovací hodiny + interaktivní tabule
Náplň hodin ve 3. ročníku:
4. lekce: občanské soužití
2 vyučovací hodiny
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5. lekce: zdravý život bez drog
2 vyučovací hodina
6. lekce: opakování + testík
2 vyučovací hodina
Závěrem školního roku bude pro žáky 3. ročníků uspořádán Sportovní den se strážníky,
plný soutěží a ukázek činnosti městské policie a Policie ČR.
Žákům 6. až 9. ročníků je určen projekt „Právo pro každého“, směřovaný na
prohlubování právního vědomí 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. Lekcí je celkem 16, záleží na škole, která
témata zvolí. Jako úvodní téma doporučujeme „Normativní systém společnosti“.

Lekce projektu ,,Právo pro každého“
1. Normativní systém společnosti – Vjezd do parku

2 vyuč. hodiny

téma: normativní systém společnosti, právní předpisy
cíl: umět rozlišit společenské normy, vysvětlit jejich smysl
a poznat složitost vytváření právních norem
2. Případ ztroskotaných námořníků

1 vyuč. hodina

téma: podmínky trestní odpovědnosti
cíl: poznat podmínky trestní odpovědnosti
diskutovat o vztahu morálky, práva a účelu trestu
3. 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

4. Neviditelní bajkeři
2 vyuč. hodiny + DVD
téma: riziko jízdy na kole za snížené viditelnosti bez osvětlení
cíl: uvědomit si důležitost dodržování bezpečnostních pravidel při pohybu v silničním
provozu

Statutární město Karlovy Vary
Městská policie Karlovy Vary
Moskevská 34, 360 01 KARLOVY VARY
www.mpkv.cz, posta@mpkv.cz

5. Drogy – Energetická bomba

2 vyuč. hodiny + DVD

téma: nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek,
šíření toxikomanie
cíl: pochopit smysl a význam trestního zákona, který definuje trestný čin
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek,
varovat před nebezpečností drog
6. 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

7. Loupež

2 vyuč. hodiny

téma: ochrana vlastnických práv, role obětí a svědků
cíl: pochopit smysl a účel trestního zákona definujícího loupež a poznat
typické znaky tohoto trestného činu, odlišit loupež od krádeže
8. Prokazování totožnosti – Cestovatel Jirka

1 vyuč. hodina

téma: povinnost prokazování totožnosti
cíl: seznámení se způsoby prokazování totožnosti a oprávněními strážníků
9. Umíte svědčit?

2 vyuč. hodiny

téma: důležitost svědecké výpovědi, sehrávání rolí vyslýchaných (svědků)
a vyslýchajících (policistů)
cíl: uvědomit si, které informace jsou důležité pro svědeckou výpověď
a zodpovědnost oznamovatele
10. Malý boj za velkou věc
téma: poškozování cizí věci, sprejerství
cíl: seznámit se s trestným činem poškozování cizí věci, seznámit se
s pojmem „sprejeři“, rozeznat neetické chování

1 vyuč. hodiny
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11. Malý cyklista

1 vyuč. hodina

téma: ublížení na zdraví
cíl: rozlišit úmyslné a nedbalostní zavinění
rozdíl mezi ublížením na zdraví a těžkou újmou na zdraví
12. Šikana a kyberšikana

2 vyuč. hodiny + DVD

téma: šikana a kyberšikana – nebezpečné jednání, jehož záměrem je ublížit, ohrozit
nebo zastrašit jiného
cíl: pochopit v čem spočívá nebezpečnost tohoto jednání
seznámit se s metodami řešení šikanování, jak se účinně bránit
a kam se obracet s žádostí o pomoc; upozornit na rizika spojená s užíváním internetu,
zejména pak sociálních sítí; způsoby ochrany
13. Spokojená rodina?

1 vyuč. hodina

téma: vražda, zabití
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,
přemýšlet o vztahu euthanasie a vraždy
14. Deset pravidel

1 vyuč. hodina + DVD

téma: jak se nestát obětí trestného činu
cíl: seznámit se a osvojit si základní pravidla chování jak se nestát obětí trestného činu
15. Příběh ,,hodného dědečka“

1 vyuč. hodina

téma: pohlavní zneužívání
cíl: seznámit se s problematikou sexuální nedotknutelnosti osob mladších než 15 let
16. Správní delikty – Nepoctivý nálezce
téma: přestupky proti majetku
cíl: rozlišit přestupky proti majetku a majetkové trestné činy
uvědomit si, jak probíhá správní řízení
vcítit se do pocitů okradeného

2 vyuč. hodiny
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