KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

Preventivní programy
pro
školská zařízení

Mateřské školy

Cílová skupina: děti mateřských škol
Cíl programu:
Interaktivní program na téma „Vlastní bezpečí“ je určený pro děti mateřských
škol, kde se děti aktivně zapojují do besedy s policistou.
Rozsah programu: max. 40 minut
Obsah programů:
• Základy BESIP – poznávání dopravních značek, přecházení a pohyb na
vozovce, jízdní kolo a bezpečná jízda.
• Pohyb na hřišti, setkání s cizími lidmi, rady při setkání s pejskem.
• Seznámení se s prací policie, ukázky policejního vybavení.

Pomocné materiály: metodické listy a pomůcky.
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Základní školy

Cílová skupina: I. stupeň
Cíl programu:
Seznámit, případně prohloubit znalosti dětí na I. stupni základních škol
v oblasti bezpečnosti v silničním provozu.
Rozsah programu: 45 minut
Obsah programu:
•
•
•
•
•

Základní pravidla silničního provozu.
Druhy a účel dopravních značek.
Bezpečný pohyb na silnici.
Vybavení jízdního kola, bezpečnostní prvky.
Využití reflexních prvků.

Pomocné materiály: metodické listy, dopravní testy, video.
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Základní školy

Cílová skupina: I. a II. stupeň (doporučeno pro žáky od 4. tříd)
Cíl programu:
Seznámit děti s nástrahami a nebezpečími, číhajícími na internetu.
Rozsah programu: max. 45 minut
Obsah programu:
•
•
•
•
•

Bezpečný internet.
Problematika sociálních sítí.
Kyberšikana.
Kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli).
Zneužití osobních údajů.

Pomocné materiály: metodické listy, PC, video.
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Základní školy

Cílová skupina: II. stupeň (doporučeno pro žáky od 7. tříd)
Cíl programu:
Seznámení studentů se změnou odpovědnosti za své jednání, získání
základů právního vědomí a zlepšení orientace v odpovědnosti v případě
protiprávního jednání.
Rozsah programu: max. 90 minut
Obsah programů:
• Základy právního vědomí související s trestní odpovědností mládeže,
sankce a tresty.
• Seznámení se základními pojmy: přestupek, trestný čin, krádež,
poškozování cizí věci, sprejerství, ublížení na zdraví, šikana.
• Alkohol, drogy, tabákové výrobky – související trestné činy (prevence).
Pomocné materiály: metodické listy, video.
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Střední školy

Cílová skupina: (doporučeno pro žáky I. ročníků)
Cíl programu:
Seznámení studentů s jejich odpovědností v případě protiprávního jednání.
Rozsah programu: max. 90 minut
Obsah programů:
• Trestní odpovědnost mládeže, sankce a tresty.
• Rozbor základních pojmů: přestupek, trestný čin, krádež, poškozování
cizí věci, sprejerství, ublížení na zdraví, šikana.
• Alkohol, drogy, tabákové výrobky – související trestné činy (prevence).
Pomocné materiály: metodické listy, video.
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Pro bližší informaci o programu a jeho specifikaci, kontaktujte
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
por. Mgr. Tomáš Procházka
koordinátor prevence
telefon: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz
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