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1. Práce s dětmi a mládeží ve školských zařízeních 
 
Preventivní práce Městské policie Karlovy Vary byla v roce 2021 opět výrazně 
poznamenána pandemií koronaviru. Přednášková činnost ve školských zařízeních byla 
velmi utlumena, v některých školských zařízeních (mateřské školy, školní družiny) 
dokonce úplně zrušena.  
V rámci programu primární prevence MP Karlovy Vary se ve školských zařízeních  
(základní školy, střední školy, Středisko výchovné péče) přesto uskutečnilo celkem 230 
besed zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů a rizikového chování dětí a 
mládeže.  
 
Besedy leden – prosinec 2021 ve školských zařízeních v K.Varech 

 MŠ ZŠ SŠ Družiny  SVP CZB – programy pro 
rodiče s dětmi a DV 

LEDEN 0 16 0 0 1 0 
ÚNOR 0 16 0 0 1 0 
BŘEZEN 0 0 0 0 0 0 
DUBEN 0 11 0 0 1 0 
KVĚTEN 0 19 0 0 1 0 
ČERVEN 0 4 0 0 0 0 
ČERVENEC  Letní 

prázdniny 
    

SRPEN  Letní 
prázdniny 

    

ZÁŘÍ 0 0 0 0 0 0 
ŘÍJEN 0 52 4 0 0 0 
LISTOPAD 0 54 6 0 0 0 
PROSINEC 0 34 10 0 0 0 
CELKEM 0 206 20 0 4 0 

  
 
Na 1. stupni základních škol v Karlových Varech se podařilo téměř ve všech druhých a třetích 
třídách dokončit projekt Notes strážníka Pavla.  
Na 2. stupni základních škol a na středních školách se omezeně pracovalo s programem  
,,Street Law“. Zde bylo zrealizováno 114 besed. Z toho 94 besed proběhlo na ZŠ a 20 na SŠ. 
Největší zájem byl tradičně o téma „Šikana a kyberšikana“, nově také o „Gambling“ a dále 
„Prokazování totožnosti“, „Normativní systém společnosti“, „Právo a morálka“ či „10 
pravidel, jak se nestát obětí trestného činu“. 
Novinkou bylo využití formy on-line besed. Pro preventivní práci však moc vhodná není, 
jelikož se jedná spíše o předávání informací bez dostatečné zpětné vazby.   
Po nucené pauze a návratu žáků do škol, se v mnohých třídních kolektivech objevily vztahové 
problémy mezi žáky, mnohdy hraničící se šikanou a kyberšikanou. Preventivní besedy již 
nebyly na místě a školám bylo doporučeno, aby problémy řešily s Pedagogicko 
psychologickou poradnou.  

 



 
 

 
 

    On-line beseda se žáky ze ZŠ Svahová 



2. Centrum zdraví a bezpečí 
 

Vliv pandemie se projevil také na chodu Centra zdraví a bezpečí. Programy byly výrazně 
omezeny. Po částečném uvolnění se v květnu a červnu rozjela dopravní výchova a postupně i 
ostatní programy určené především mladším dětem.  
Oddělení prevence a dohledu městské policie zrealizovalo ve třech dnech „Dny pro mateřské 
školy“, kterých se zúčastnilo 168 dětí z 6 mateřských škol.  
Během prázdnin (červenec – srpen) probíhaly příměstské tábory. Tentokrát ve čtyřech 
turnusech, na všech se strážníci MP Karlovy Vary podíleli a připravili pro děti zajímavý 
program. 
 
V podzimních měsících pracovalo centrum již bez omezení. V září zde městské policie 
z Karlovarského kraje, pod vedením Městské policie Karlovy Vary, uspořádaly akci pro 
veřejnost s názvem „Den s městskou policií“, Akce byla zároveň pojata jako připomenutí 20 
let existence oddělení prevence v Karlových Varech. 
 
 

 
Příměstský tábor v CZB – program MP KV 
 

 
Den s městskou policií 



3. Práce se seniory a zdravotně postiženými 

Preventivní činnost pro seniory byla obnovena až v září 2021, kdy byl zahájen další ročník 
Senior akademie. I po téměř dvouleté pauze, neztratil tento vzdělávací kurz své příznivce a 
byl zcela naplněn. 
Díky dotační podpoře Karlovarského kraje vznikly „Bezpečnostní balíčky pro seniory, které 
preventisté koncem roku 2021 distribuovali nejen mezi posluchače Senior akademie, ale také 
mezi členy zájmových organizací seniorů ve městě a prostřednictvím MZSS i mezi osaměle 
žijící seniory. 
 

 
Bezpečnostní balíček pro seniory 
 
 

 
Předávání bezpečnostních balíčků           



4. Akce 
 

 8. 4.  -  Akce JEHLA  
 

 8., 14., 21. 6. Dny pro MŠ v CZB  
 

 16. 7. příměstský tábor CZB   
 30. 7. příměstský tábor CZB   

 

 13. 8. příměstský tábor CZB   
 19. 8. „Na kole jen s přilbou“ 
 27. 8. příměstský tábor CZB   

 

 4. 9. „Ty to zvládneš“ + Den s BESIPEM 
 18. 9. Den rodin na Rolavě 
 25. 9. Den s MP Karlovy Vary v CZB 

 

 26. 11. a 9. 12. Buďte vidět, přežijete! 
 

 15. a 21. 12. Předávání bezpečnostních balíčků seniorům 
 
 

5. Vzdělávání preventistů 
 

16. – 17. 9. vzdělávací kurz pro preventisty městských policií KvK – práce s třídním 
kolektivem  - Mgr. Martina Fialová, Mgr. Tereza Šulová 

15. 10.  školení s PhDr. Janem Svobodou – dětská psychologie, psychologie vztahů 
20. 10.  poradenský den v Březové – školní násilí 

 
 
Závěr: 

I když byl rok 2021 poznamenán pandemií, podobně jako rok předešlý, přeci jen se některé 
věci v oblasti prevence dařily. Příjemným zjištěním bylo, že po obnovení „normálního“ chodu 
škol, jakmile to podmínky umožnily, se všechny základní školy opět zapojily do 
preventivního programu Městské policie Karlovy Vary. Rok 2021 byl také rokem jubilejním, 
před 20 lety bylo založeno oddělení prevence a dohledu. Výročí se podařilo důstojně oslavit 
pořádáním „Dne s městskou policií“ za přispění kolegů z Chebu, Sokolova, Mariánských 
Lázní a Ostrova. Akce se setkala s velmi kladným ohlasem ze strany veřejnosti a opět 
ukázala, jak přínosná je spolupráce městských policií v oblasti prevence. 
     

 
 
 

zpracoval: Mgr. Kamila Hofmanová 
oddělení prevence a dohledu 
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