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1. Práce s dětmi a mládeží ve školských zařízeních 
 
Preventivní práce Městské policie Karlovy Vary se v roce 2022, po dvou letech ovlivněných 
pandemií coronaviru, konečně vrátila k normálu. Přednášková činnost ve školských 
zařízeních (mateřské školy, školní družiny) se rozběhla na plné obrátky.  
V rámci programu primární prevence MP Karlovy Vary se ve školských zařízeních  
(mateřské, základní a střední školy, Středisko výchovné péče) uskutečnilo celkem 526 besed 
zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů a rizikového chování dětí a mládeže.  
V Centru zdraví a bezpečí proběhlo 6 programů MP pro družiny  a nově byl od října 2022 
zahájen pilotní projekt Mladý strážník, volnočasový kroužek pro děti ze Základní školy 
Karlovy Vary – 1. máje.   
 
Besedy leden – prosinec 2022 ve školských zařízeních v K.Varech 

 MŠ ZŠ SŠ Kroužek 
Mladý 

strážník  

SVP CZB – 
programy pro 

družiny 
LEDEN 0 27 11 0 0  
ÚNOR 0 57 15 0 2  
BŘEZEN 8 58 17 0 1  
DUBEN 9 35 9 0 1 2 
KVĚTEN 4 31 9 0 2 3 
ČERVEN 2 10 5 0 0 1 
ČERVENEC  Letní 

prázdni
ny 

    

SRPEN  Letní 
prázdni

ny 

    

ZÁŘÍ 0 11 0 0 0  
ŘÍJEN 3 60 1 2 0  
LISTOPAD 6 66 18 3 1  
PROSINEC 1 43 2 4 1  
CELKEM 33 398 87 9 8 6 

  
 
Na 1. stupni základních škol v Karlových Varech běžel naplno projekt Notes strážníka 
Pavla, uskutečnily se 144 besedy. 
Na 2. stupni základních škol a na středních školách probíhal program ,,Street Law“. V rámci 
tohoto programu bylo zrealizováno 287 besed. Z toho 200 besed proběhlo na ZŠ a 87 na SŠ. 
Největší zájem byl tradičně o téma „Šikana a kyberšikana“, „Právo a morálka“, dále  
„Normativní systém společnosti“ a „Prokazování totožnosti“. Dalších 54 besed, které se 
uskutečnily na základních školách, bylo na téma, které si zadala škola. Nejčastěji se týkala 
dopravní výchovy a témat osobního bezpečí upravených pro žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami. Pro žáky II. stupně bylo vytvořeno nové téma se zaměřením na 
znalost zeměpisných a dějepisných informací o městě Karlovy Vary, tyto znalosti totiž většině 
náctiletých chybí. Téma nese název „Poznej město Karlovy Vary“.   



 

 

Ve více  třídních kolektivech přetrvávají vztahové problémy mezi žáky, mnohdy hraničící se 
šikanou a kyberšikanou, někdy za těmito problémy stojí nevyvážené složení třídního 
kolektivu s větším počtem žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, jindy je možné 
problémy hodnotit jako následek přerušení kontaktů mezi dětmi v období covidové pandemie. 
Školám bývá v těchto případech doporučeno, aby problémy řešily s Pedagogicko 
psychologickou poradnou.  
 
       Preventivní činnost v mateřské škole 

 
 
 

       Projekt Notes strážníka Pavla  - 1.stupeň ZŠ 

 
 



 

 

2. Centrum zdraví a bezpečí 
 

Programy v Centru zdraví a bezpečí běžely již také neomezeně. V jarních a podzimních 
měsících se strážníci podíleli na výuce dopravní výchovy. Od dubna do června probíhaly opět 
odpolední programy pro školní družiny, které byly plně v režii oddělení prevence a dohledu.  
Oddělení prevence a dohledu městské policie zrealizovalo ve čtyřech termínech „Dny pro 
mateřské školy“, kterých se zúčastnilo 168 dětí ze 7 mateřských škol.  
V jarních měsících se pod záštitou BESIPU konaly Dopravní soutěže mladých cyklistů. 
Městská policie se podílela na organizaci oblastního i krajského kola. 
Během prázdnin (červenec – srpen) probíhaly příměstské tábory. Tentokrát ve třech 
turnusech, do všech se strážníci MP Karlovy Vary zapojili a připravili pro děti zajímavý 
program. 
 
 
Příměstské tábory v CZB 

 
 
 



 

 

kroužek Mladý strážník

 
 
kroužek Mladý strážník 

 



 

 

3. Práce se seniory a zdravotně postiženými 

V září 2022 byl otevřen 13. ročník Senior akademie. Zájem byl značný, počet přihlášených 
výrazně převyšoval kapacitu 30 míst. Přednost dostali ti senioři, kteří tento vzdělávací kurz 
ještě nikdy nenavštěvovali. Součástí Senior akademie byl opět i kurz sebeobrany. 
Podařilo se také zajistit některé nové lektory s novými tématy, čímž došlo k oživení 
programu. Úspěch měly všechny zařazené přednášky i exkurze, což potvrdil i dotazník, který 
účastníci senior akademie vyplňovali. 
 
zahájení Senior akademie 2022/23 

 
 
kurz sebeobrany pro seniory 

 



 

 

4. Akce 
 

 21. 1. – pracovní skupina preventistů MP KvK - Karlovy Vary 
 

 25. 3. – pracovní skupina preventistů MP KvK - Cheb 
 

 12. 4.  - družina v CZB 
 14. 4.  -  Akce JEHLA  
 26. 4. – družina v CZB 

 
   6. 5.  - DSMC okresní kolo Karlovy Vary 
 10. 5. – družina v CZB 
 17. 5. – DSMC krajské kolo Karlovy Vary 
 21. 5. – Den s městskou policií v Chebu 
 24. 5. – družina v CZB 
 25. 5. – zakončení SENIOR AKADEMIE 
 31. 5. – družina v CZB 

 
 2. 6. – SVP v CZB 
 7. 6. – družina v CZB  
 15. 6.  – Na kole jen s přilbou 
 17. 6. - MŠ v CZB  
 18. 6. – Den záchranářů - Rolava 
 20. 6. – MŠ v CZB 
 21. 6. – MŠ v CZB 
 22. 6. – MŠ v CZB 
 29. 6. – Poznej město s MP pro SPgŠ 

 
 15. 7. -  příměstský tábor CZB  
 29. 7.  - příměstský tábor CZB  
 12. 8.  - příměstský tábor CZB  

 
 3. 9.   - Pomáhejme s radostí – Rolava 
 7. 9. – Den rodinné prevence s Karlovarským krajem  
 9. 9.  – Pracovní skupina preventistů KvK 
 21. 9. – Zahájení Senior akademie 

 
 13. 10. – zahájení kroužku „Mladý strážník“ 
 20. 10. – burza práce Sokolov 

 
 2. 11.  - akce na bezpečnost chodců v dopravě „Buďte vidět, přežijete!“ 
 3. 11.  - burza práce Karlovy Vary 
 10. 11.  –  akce pro TRIVIS na služebně Moskevská 8:00 – 12:00 
 14. 11.  - ZŠ Žlutice – program na služebně Moskevská 9:00 – 11:40 

 
 1. 12. – besedy na Střední policejní škole v Sokolově 



 

 

akce  -  Buďte vidět, přežijete! 

 
 
 
akce – Dny pro MŠ v CZB 

 
 
 

5. Vzdělávání preventistů 
 

 7. 9. – Den prevence  - Krajský úřad Karlovarského kraje 

 25. 11. a 2. 12.  - vzdělávací kurz pro strážníky-preventisty MP Kvk – Sokolov  
 
 
 
 

 



 

 

Závěr: 

Rok 2022 se vrátil, co se týká činnosti oddělení prevence a dohledu, k „normálu“. Personální 
složení oddělení se ustálilo a díky dobré koordinaci pracovních činností na oddělení se našel i 
prostor pro novou aktivitu, kroužek Mladý strážník pro děti ve věku 9 až 12 let. Také počet 
zrealizovaných besed ve školských zařízeních se dostal na úroveň před covidem. Dobrou 
vizitkou práce strážníků preventistů je určitě neopadající zájem o vzdělávací programy 
městské policie.     

 
 
 

zpracoval: Mgr. Kamila Hofmanová 
oddělení prevence a dohledu 

Městská policie Karlovy Vary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


