
Město Karlovy Vary – Městská policie 
Moskevská ul.  34 

360 01 KARLOVY  VARY 

 

Oddělení prevence a dohledu  - hodnocení činnosti za rok 2011  

a školní rok 2010/2011 

 

Práce s dětmi a mládeží ve školských zařízeních 

Statistika za kalendářní rok 2011( 01.01.-31.12.2011 ) 

 hodiny 

01.01. –  30.06.        01.09. - 31.12.                

počet besed 

 01.01.  – 30.06.       01.09. - 

31.12. 

AKCE 75,5                     19  21 7 

MŠ 19  11,5  19 12 

ZŠ 345 156  233 125 

SŠ 95                 67  73 58 

CELKEM 788 548 

 

Nejžádanější témata 

 Závislosti 

 Šikana a kyberšikana 

 Diskriminace 

 Normativní systém, Právo a morálka 

 Dopravní výchova 

 Trestná činnost (krádež, loupež, zpronevěra, ublížení na zdraví, domácí násilí) 

 

 

Preventisté stále častěji řeší problematiku sekundární a terciární prevence (konkrétní případy 

ve školách i v rodinách – krádeže, šikana, užívání tabákových výrobků, ozbrojování, 

záškoláctví) a to ve spolupráci s OSPODEM, Střediskem výchovné péče a školami v rámci 

SVI.  

Ve Středisku výchovné péče proběhlo v roce 2011 13 besed preventistů MP. 

 

Práce se seniory a zdravotně postiženými občany 

 

Subjekty: Český svaz důchodců 



  Klub osamělých seniorů 

  Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

  Sdružení zdravotně postižených 

  Tyflocentrum 

  Armáda spásy 

  KV senior 

  Dům s pečovatelskou službou – Východní 

  Dům s pečovatelskou službou – Jateční 

  Dům s pečovatelskou službou – Severní 

  Dům s pečovatelskou službou – Sedlecká 

  Dům s pečovatelskou službou – Závodu Míru 

  Domov důchodců  Stará Role 

 

Témata: Ne-bezpečný věk – jak se nestát obětí trestného činu 

  Prevence násilné kriminality 

  Jak přežít v moderním světě dopravy 

  Formy zabezpečení majetku 

  Vidět a být viděn 

  Je zbytečné se trápit, když nemusíte 

 

Počet přednášek: 40 

Počet hodin:  78 

 

Senior akademie 

Počet přednášek: 20 

Počet hodin:  62 

Témata:  Prevence násilné kriminality 

   Trénink paměti 

   Psychologie vztahů 

   Prevence domácího násilí 

   Prevence majetkové kriminality  

   Asertivní komunikace pro seniory 

   Právní a společenská problematika chovu psů ve městech 

   Probační a mediační služba 

   Dopravní výchova 

   Formy zabezpečení majetku 

   Struktura, úkoly a projekty Městské policie Karlovy Vary 

 

Exkurze:  OPIS MP  1,5 hod. 

   OS HZS  2 hod. 



   Psí útulek  2 hod. 

Kurzy:   První pomoci  4 hod. 

   Sebeobrany  1,5 hod. každou středu 

 

 

Spolupracující: PhDr. Zdeňka Papežová, Ing. Bc. Pavel Valenta, Jitka Tichá, MUDr. Jiří 

Bartoš, Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková, MVDr. Anna Čermáková, Mgr. Olga Michalová, Bc. 

Václav Brož, Dita Matoušová Dis., Mirror Promotion, s.r.o.    

   

   

   

 

 

Akce oddělení prevence  2011 

 

 28. duben 2011 - Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ I. a II. stupeň. 

Dopravně bezpečnostní soutěž pro žáky základních škol ve spolupráci s BESIPEM.  

 7. květen 2011 Sportovní den pro seniory, ukázky sebeobrany, doprovodný program 

 9.květen 2011 – Den s MP pro děti – akce s odborem kultury ve Smetanových sadech, 14:30 

– 17:00, ukázky: psovodi, odchyt psů, motorka, cyklohlídka, soutěže pro děti 

 20. květen 2011 – SOS metodické cvičení zdravotních týmů – Svatošské skály,  

 26.květen 2011 – Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro ZŠ praktické a 

speciální, dopravně bezpečnostní soutěž pro žáky ZŠ praktických a speciálních ve spolupráci 

s BESIPEM. 

 1.-2.června 2011 – vyhlášení výtvarné soutěže pro MŠ – Strážník očima dětí 

 3.června 2011 – Den otevřených dveří RZS ve Dvorech. Akce je určená dětem MŠ a ZŠ. 

Stánek preventistů a ukázky techniky a vybavení 

 4.června 2011 – sobota - Dětský den v Olšových Vratech,  

 17.červen 2011 – Den s Ajaxem – společně s PČR, ukázky psovod + odchyt, vozidlo, 

cyklohlídka, motorka,  

 25.červen 2011sobota – Den záchranáře na AC Startu, ukázky MP - psovod, vozidlo, 

cyklohlídka, motorka 

 3.9. sobota  Den pro děti – Cihelny, ukázky z činnosti MP + soutěže 

 6. - 8.9. DDH Stará Role – mateřské školy, ve spolupráci VZP a BESIP 

 12. – 14.9. Mezinárodní seminář prevence kriminality Praha  

 19.9. Den na DDH pro žáky 4.tříd v rámci Evropského týdne mobility 

 21.9. MŠ-Východní – ukázky z činnosti MP 

 6.10. Putovní pohár MP – X.ročník 

 8.10. Tour film – doprovodný program  - ukázky MP + soutěže 

 2.11. Krajská konference prevence kriminality – Sokolov 

 24. – 25.11. seminář BESIPu Žinkovy – prezentace  programu pro seniory 

 

V průběhu roku byly zařazeny návštěvy soudních líčení pro žáky ZŠ a SŠ u OS K.Vary a 

kontroly dětských hřišť zaměřené na sběr injekčních stříkaček a veřejný pořádek. 

 

Vzdělávací akce preventistů 2011 

 

 21.2. Seminář na KÚ ,,Romové a etnické menšiny“ 



 21.2. Mariánské Lázně – práce s interaktivní tabulí 

 30.3. Seminář na KÚ ,,Náboženství a sekty“ 

 3.5. seminář na KÚ ,,Nové trendy v prevenci kriminality“ 

 2.-3.6. Červená nad Vltavou - školení manažerů prevence MV 

 12.-14.9. Kolegium preventistů Praha 

 

 

 

Zpracoval: Mgr.Kamila Hofmanová 

oddělení prevence a dohledu 

 


