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1. Úvod do Programu prevence kriminality města Nejdek pro rok 2020
Plán prevence kriminality města Nejdek vychází ze strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2016–2020 s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se
závislostním chováním 2019–2027.
Hlavním úkolem v oblasti prevence je zpracování plánu na tříleté období. V tomto plánu budou
uvedeny rizika, priority, finanční zabezpečení, ale hlavně postupy, jak naplnit naše cíle v oblasti
prevence kriminality.
Prevencí kriminality se rozumí souhrn nerepresivních opatření mířených jak na samotné
i potenciální pachatele protiprávního jednání, tak také na možné objeti jednání těchto
pachatelů. Kriminalitu jako takovou ovlivňuje množství faktorů. Těmi patrně nejdůležitějšími
bývají faktory sociální, potažmo ekonomické. O nich vypovídají níže vyobrazené tabulky
s daty poskytnutými Úřadem práce České republiky – pobočka Nejdek. Smyslem prevence,
tedy předcházení vzniku protiprávního jednání je využití různých spolehlivých opatření sociální
i situační prevence, jejichž cílem je snižovat a omezovat páchání trestné činnosti, dále
pomáhat obětem trestných činů.
Cílem Programu prevence kriminality města Nejdek na rok 2020 je navrhnout a následně
použít vhodná opatření, která mohou v podmínkách Města Nejdek pomoci s řešením
problémů spojených s pácháním protiprávního jednání a ochranou zdraví a majetku občanů
města Nejdek.
Preventivní aktivity města Nejdek budou realizovány ve spolupráci města Nejdek, Policie ČR
obvodní oddělení Nejdek, Městské policie Nejdek, škol a školských zařízení v Městě Nejdek
a dalších zde působících subjektů.
Pro naplňování cílů prevence kriminality byla na zasedání Rady města zde dne …. schválena
pracovní skupina prevence kriminality tvořená zaměstnanci Městského úřadu Nejdek,
příslušníky obvodního oddělení Policie ČR Nejdek a příslušníky Městské policie Nejdek. Tato
skupina dle svých kompetencí odpovídá za realizaci jednotlivých aktivit a opatření Programu
prevence kriminality města Nejdek na rok 2020. V čele pracovní skupiny prevence kriminality
stojí Lukáš Janda.
Pracovní skupinu prevence kriminality tvoří:
•
•
•
•
•

Zástupce vedení města – starostka města Ludmila Vocelková
Odbor sociálních věcí a školství – Bc. Jana Ježková
Policie České republiky – npor. Ing. Bc. Marek Konopásek
Městská policie Nejdek – Velitel MP Nejdek Marcel Bystřický
Manažer prevence kriminality MP Nejdek – str. Lukáš Janda

2. Základní údaje o městě
Nejdek (německy Neudek) je město v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji, 15 km
severozápadně od Karlových Varů. Město se nachází uprostřed masivu Krušných hor,
obstoupené hustě zalesněnými příkrými svahy okolních kopců, sevřené v úzkém údolí řeky
Rolavy. Nejdek je město pohraniční, na spojnici Karlových Varů a Saska. Celkový počet obyvatel
k 1. 1. 2019 je 8 032 obyvatel.
První písemná zmínka o Nejdku pochází z roku 1340. Vznik městečka je spojen s těžbou cínu,
která zde existovala ve 14. až 16. století. Největší rozmach těžby zde byl v letech 1446–1602,
kdy Nejdek patřil loketskému hraběcímu rodu Šliků. V té době se zde začala těžit také železná
ruda a v okolí Nejdku vznikly hutě a hamry.
Až do roku 1945 byla drtivá většina obyvatel německé národnosti. V roce 1945 byli do Nejdku
repatriováni potomci českých exulantů z doby pobělohorské. K udržení jejich pospolitosti
a vazeb přispívá významně spolek Exulant a Farní sbor Českobratrské církve evangelické.
Lokalita

Základní informace

Status:

město

Počet obyvatel:

7504

LAU (obec):

CZ0412 555380

Nadmořská výška:

568 m. n. m.

Kraj (NUTS 3):

Karlovarský (CZ041)

PSČ:

362 21

Okres (LAU 1):

Karlovy Vary (CZ0412)

Zákl. sídelní
jednotky:

16

Obec s rozšířenou
působností:

Karlovy Vary

Části obce:

10

Pověřená obec:

Nejdek

Katastrální území:

10

Historická země:

Čechy

Adresa městského
úřadu:

náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Katastrální
výměra:

52,31 km²

Starosta:

Ludmila Vocelková

Zeměpisné

50°19′21″ s. š., 12°43′46″

souřadnice:

v. d.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/

3. Bezpečnostní a situační analýza ve městě
3.1 Bezpečnostní analýza
Pro vytvoření konkrétního obrazu možného vývoje kriminality v naší oblasti byly vytvořeny
přehledové a grafické tabulky, ve kterých jsou zpracován data týkající se počtu
nezaměstnaných osob a vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmů za období
posledních dvou let. Data týkající se nezaměstnanosti a výplaty sociálních dávek jsou
poskytnuta Úřadem práce Karlovy Vary – pobočka Nejdek.
Kriminalita
Tabulky bezpečnostní analýzy byly zpracované ve spolupráci s Policií ČR obvodním oddělením
Nejdek a Městskou policií Nejdek. Byly poskytnuty údaje o výskytu kriminality ve městě Nejdek
za rok 2018, 2019. Služební obvod Policie ČR OO Nejdek má rozlohu přibližně 94,66 km2.
Rok 2018

Rok 2019

Celkem spácháno
trestních činů:

132

Celkem
spácháno 126
trestních činů:

Z toho objasněno:

110

Z toho objasněno:

105

Objasněnost v %:

81,82

Objasněnost v %:

79,52

Zdroj: PČR OO Nejdek

Dle shora uvedených statistických ukazatelů je zřejmé, že nápad trestních činů ve městě
Nejdek má ve sledovaném období klesající tendenci. Objasněnost v porovnání s předchozími
lety rovněž klesla.
Přestupky
Podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
v platném znění se přestupkem rozumí: „Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin,
který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem,
nejde-li o trestný čin.“
Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a majetku jsou projednávané odborem vnitřních věcí Městského úřadu
Nejdek.
Následující tabulky ukazují míru spáchaných přestupků včetně výpočtu indexu na 10 000
obyvatel.

Přestupky pro rok 2018-2019

Počet přestupků

Index

Druh přestupků:

2018

2019

2018

2019

přestupky v dopravě

226

582

281

715

proti pořádku ve státní správě a
v územní samosprávě

1

2

1

2

proti veřejnému pořádku

18

81

22

99

proti občanskému soužití

2

2

2

2

proti majetku

24

40

29

49

Celkem

271

707

337

870

Zdroj: Městská policie Nejdek

Index se počítá (počet činů/počet obyvatel) x 10 000

Podle tabulky poskytnuté odborem vnitřních věcí Městského úřadu Nejdek je patrné, že za rok
2018 bylo spácháno 271 přestupků a v roce 2019 bylo spácháno 707 přestupků celkem, což je
nárůst o 436 přestupků. Z tabulky je patrné, že největší počet spáchaných přestupků za obě
období jsou přestupky v dopravě, dále pak přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky
proti majetku. Výstupy nemonitorují jen problematiku Města Nejdek.
Počet obyvatel
k 1. 1. 2018

Přestupky celkem

Index na 10 tis. obyvatel

k 1. 1. 2019
2018

2019

změna

2018

2019

změna
index

v dopravě

409

308

-101

509

378

-131

Proti občanskému soužití a majetku

385

268

-117

479

329

-150

Celkem

794

576

-218

988

707

-281

Druh přestupků:
7563

Zdroj: OO PČR Nejdek

7504

Index se počítá (počet činů/počet obyvatel) x 10 000

Podle tabulky poskytnuté Obvodním oddělení Policie ČR Nejdek je patrné, že za rok 2018 bylo
spácháno 794 přestupků celkem a v roce 2019 bylo spácháno 576 přestupků celkem, což je
pokles o 218 přestupků.

3.2. Situační analýza
Nezaměstnanost a s tím související nízké příjmy rodiny jsou jedním z faktorů, který může
ovlivňovat výskyt sociálně patologických jevů. Nezaměstnanost pak často bývá důvodem, že
lidé mohou mít sklony k páchání trestné činnosti, zejména se dopouští krádeží, loupeží nebo
jiných způsobů, jak získat finanční prostředky na obživu.
V níže uvedené tabulce je uveden počet nezaměstnaných pro obec Nejdek v roce 2018 a 2019.
Nezaměstnanost
Rok 2018

Rok 2019

(k 31. 12.)

(k 31. 12.)

Počet nezaměstnaných

144

132

Podíl nezaměstnaných v %

2,4

2,1

Zdroj: ÚP Karlovy Vary

Zdroj: Úřad práce, graf uvádí data pro celou ČR

4. Prioritní oblasti a cíle programu prevence kriminality města Nejdek
Hlavní prioritou a cílem prevence kriminality v podobě provádění preventivních opatření
jakými jsou dílčí projekty a aktivity je dlouhodobé snižování výskytu delikventní činnosti,
společensky nebezpečných trestných činů a přestupků, snižování rizikových sociálně
patologických jevů a omezování příležitostí k páchání trestné činnosti. K tomuto bude potřeba
využít nástroje, které budou pro pachatele zvyšovat riziko, že dojde k jeho dopadení. Pro toto
období budou aktivity směřovány zejména na informovanost obyvatel města Nejdek, jak
ubránit vlastní osobu před možnými riziky, ochranu vlastního obydlí a majetku, a to formou,
besed, přednášek a kurzů.
Nezbytným předpokladem úspěšné prevence kriminality je bezesporu koordinace mezi všemi
zainteresovanými subjekty. K tomu slouží pracovní skupina prevence kriminality, která díky
svým zástupcům z různých organizací zabezpečuje koordinaci jejich spolupráce.
V návaznosti na definované problémy byly stanoveny cíle, ke kterým budou směřovat hlavní
aktivity v letech 2020-2024 v rámci programu prevence kriminality.
Stanovené cíle programu prevence kriminality:
•
•
•
•
•
•

Snižovat výskyt delikventní činnosti ve městě Nejdek
Snižovat výskyt rizikových jevů s důrazem na ochranu zdraví a majetku
Zvyšovat pocit bezpečí a právní vědomí obyvatel města Nejdek
Spolupracovat s participujícími subjekty na prevenci kriminality města Nejdek
Získat finanční prostředky na podporované projekty prevence kriminality Krajským
úřadem v Karlových Varech a Ministerstvem Vnitra ČR
Finančně podporovat programy prevence kriminality z rozpočtu města Nejdek

4. 1. Cílové skupiny prevence kriminality a identifikace problémů
Cílové skupiny
Město Nejdek realizuje programy situační a sociální prevence. Situační prevence je ve městě
zajištěna městským kamerovým dohlížecím systémem. Sociální prevence je pak zejména
v podobě primární a sekundární prevence zaměřena na nejohroženější skupiny kterými jsou:
•
•
•
•

Děti předškolního věku
Žáci základních škol
Osoby docházející do neziskové organizace REMIX
Senioři

Sociálně vyloučené lokality ve městě
Sociální vyloučení je problémem, kterým se zabývají všechny města Karlovarského kraje.
Sociálně vyloučené lokality vznikají v důsledku přirozeného sestěhovaní se do míst s cenově

dostupným bydlením, nebo řízeným sestěhováním rodin či jedinců, kteří jsou považovaní za
problémové, na ubytovny nebo do holobytů. Aby byla lokalita označena jako sociálně
vyloučená, není nutné, aby ji tvořili pouze Romové. Hlavním faktorem, který identifikuje
sociálně vyloučenou lokalitou, je chudoba. Chudoba spojená s nezaměstnaností, nízkém
vzdělání a nízké kvalifikaci osob žijících v těchto lokalitách.
Za sociálně vyloučené lokality ve městě můžeme považovat okolí ubytoven či nájemných
domů v ulicích: Poštovní, Horní, Chodovská.
4. 2. Opatření programu prevence kriminality na rok 2020
•

•
•
•

Koordinovaná činnost orgánů státní správy a samosprávy, Policie ČR, Městské policie
Nejdek, neziskových organizací a dalších subjektů města Nejdek při vytvoření účinného
programu prevence kriminality města Nejdek zaměřeného především na děti a mládež
Zamezení či omezení páchání trestné činnosti se zaměřením na cílové skupiny, které
inkriminují k páchání trestné činnosti
Finanční podpora projektů zaměřených na prevenci kriminality ve městě
Zvyšovat povědomí občanů o účinných možnostech ochrany před trestnou činností

5. Návrh aktivit programu prevence kriminality města Nejdek
Aktivity Programu prevence kriminality budou, jak je již v úvodu tohoto dokumentu uvedeno,
realizovány ve spolupráci pracovní skupiny pro prevenci kriminality. Dále budou přizváni ke
spolupráci také neziskové organizace působící ve městě Nejdek a jiné subjekty, kterých se
aktivity dotýkají. Ve spolupráci s realizátory Programu prevence kriminality však budou
připraveny i aktivity nové. Smyslem Programu prevence kriminality je pokud možno zasáhnout
co největší skupinu obyvatel našeho města s cílem eliminovat nápad a dopad protiprávního
jednání. Samozřejmě největší důraz bude i nadále kladen na děti v mateřských a základních
školách a také seniory. Obě skupiny jsou ve své podstatě nejohroženější v podobě možného
vzniku jedinců, kteří by mohli páchat protiprávní jednání, či se stanou oběťmi páchaného
protiprávního jednání.
Návrh aktivit
•
•
•
•
•
•
•

Modernizace a rozšíření MKDS
Prevence v mateřských školách, základních školách
Podpora sportovních aktivit mládeže
Protidrogový vlak
Senior Expres
Prevence zaměřená na seniory (např. „Šmejdi“, finanční gramotnost atd.)
Prevence zaměřená na střední populaci (např. přednáška o kyberšikaně)

5. 1. Modernizace a rozšíření MKDS
Modernizace a rozšíření MKDS do problémových lokalit za účelem dohledu místních záležitostí
veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. MKDS zvyšuje
bezpečnost občanů v obci, vytváří tzv. bezpečné zóny, vytlačuje kriminalitu a přestupkovou
činnost mimo snímané zóny, podporuje spolupráci a koordinaci postupů Městské policie
s Policií ČR.
Termín realizace: únor 2020
5. 2. Prevence v mateřských školách a základních školách
Největší skupinou, na kterou může být prevence kriminality namířena, jsou děti v mateřských
a základních školách. Ve vyjmenovaných školských zařízeních budou ve spolupráci s
preventistou Policie České republiky OO Nejdek a Městskou policií Nejdek probíhat besedy
zaměřené zejména na osobní bezpečí, šikanu, kyberšikanu a další témata s tím spojená.
5. 3. Podpora sportovních aktivit mládeže
Město Nejdek finančně podporuje sportovní kluby v katastru města.
5. 4. Protidrogový vlak
Preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Projekt REVOLUTION
TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. Multimediální vlaková
souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného
preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu
je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku,
na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním
volbám. Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou
jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence. Základnou
protidrogového vlaku je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na
turné - trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst. Souprava REVOLUTION TRAIN je
300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké
veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence
Datum realizace: rok 2020 – 2024
5. 5. Senior Expres
Přepravy seniorů a občanů starších 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P za účelem přepravy osob
k lékařům, k jednání na úřadech, k zajištění služeb, k návštěvě rodiny a přátel atd.
Datum realizace: rok 2020-2024

5. 6. Prevence zaměřená na seniory
Senioři jsou námi vnímáni jako velmi riziková skupina, která se může potenciálně velmi snadno
stát terčem protiprávního jednání. Osoby v této věkové kategorii se mohou stát oběťmi
podvodů, či úrazů v silničním provozu. Zranitelnost podvodem může nastat ze strany různých
podomních prodejců, přesto že je podomní prodej na území města Nejdek zakázán obecně
závaznou vyhláškou. Druhým rizikovým faktorem je pohyb seniorů v silničním provozu.
Bohužel řada z nich nerespektuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, a to zejména
v postavení chodců.
5. 7. Prevence zaměřená na střední populaci
Pro období roku 2020 a následující si pracovní skupina dala za cíl snahu preventivně působit i
na občany města v produktivním věku. Jelikož se tito málo sdružují v nějakých uskupeních, je
nutné na ně působit např. v rámci veřejných akcí, popřípadě namátkově např. v silničním
provozu.

6. Financování
Finanční prostředky z rozpočtu města, dále pak dotaze z Ministerstva vnitra ČR, dotace
poskytnuté z Karlovarského kraje.

7. Závěr
Cílem prevence kriminality je zajištění bezpečnosti ve městě. Preventivní programy města
Nejdek nastavuje skupina prevence kriminality. Město Nejdek není bez trestné činnosti, a
s ohledem na to je nutné nastavit vhodná preventivní opatření, která mají snižovat zjištěné
problémy či nedostatky. Město Nejdek realizuje preventivní opatření, která slouží obyvatelům
města. Snaží se také přispívat k dobré spolupráci s jednotlivými subjekty, které se
problematikou prevence kriminality zabývají.

Příloha č. 1
Minimální preventivní program
Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, příspěvková organizace

Karlovarská 1189, 3622 Nejdek
Tel.: 353 825 039, e-mail: 2.zs.nejdek@seznam.cz

Minimální preventivní program 2019/2020
1. Informace o škole
Výstavba naší základní školy byla v roce 1965 zahájena v souvislosti se vznikem sídliště. Byla
vybudována i mateřská škola s jeslemi. Škola pro 920 žáků byla otevřena v září 1966, nesla
název III.ZDŠ Nejdek a jejím ředitelem se stal pan Karel Uzel. Velmi zdatně se ujal i role
kronikáře, proto máme dodnes možnost si přečíst, jak to tenkrát ve škole vypadalo, kteří
učitelé zde učili, jaké akce se konaly. V jeho práci pak pokračovali další kronikáři až do roku
1988. Škola byla mezitím přejmenována na ZŠ Fučíkova. Po sametové revoluci došlo k další
změně názvu – na ZŠ Karlovarská. Od roku 2005 jsou události naší školy opět zaznamenávány
do kroniky, stará se o to zástupkyně ředitelky Bedřiška Treglerová. Starou i novou kroniku si v
případě zájmu můžete prohlédnout v kanceláři školy.
Naše škola, která v roce 2016 oslavila 50 let od svého vzniku a která je označována jako škola
na sídlišti, se nachází v klidné části města, v Bezručově ulici. (GPS souřadnice: 50.3193389N,
12.7456903E). Doprava se jí v podstatě vyhýbá, hlavní komunikace děti nijak neohrožuje (na
ranní přecházení vozovky dohlížejí příslušníci Městské policie Nejdek). Budovy dvou
pavilonové školy jsou situovány tak, že 90 % tříd je prosvětlena sluncem. Během letních
prázdnin 2010 dostala naše škola nový kabát.

2. Kalendář akcí pro rok 2019/2020
28.1. - Bruslení 8.AB, 9.B
30.1. - Filmové představení Uzly a pomeranče (9.30 kino) - 6.-9.roč., VYSVĚDČENÍ za
1.pololetí I.st. 4.hodinu, II.st. 1.hodinu
3.2. - Beseda Život v závislosti (R.Povala) - 9.AB, třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků
- 15.30, 1.lekce plavání 3.AB
4.2. - Bruslení 8.AB, 9.B, Lyžuj lesy - závody v běžeckém lyžování
7.2. - 1.lekce plavání 4.AB
10.2. - 2.lekce plavání 3.AB
14.2. - 2.lekce plavání 4.AB
17.2. - 3.lekce plavání 3.AB
20.2. - Projekt 9.A "FILMY" (pro II.st.)
21.2. - Beseda s p. Lhotákem (primární prevence) - 6.-9.roč. 50,- Kč (tělocvična), 3.lekce
plavání 4.AB, filmové představení pro ŠD - Tajný život mazlíčků
2.3. - 4.lekce plavání 3.AB
5.3. - Tonda obal na cestách - ekologická beseda 1.-3.roč. (2.-4.hodina)
6.3. - 4.lekce plavání 4.AB
9.3. - 5.lekce plavání 3.AB
13.3. - 5.lekce plavání 4.AB
16.3. - 6.lekce plavání 3.AB
20.3. - 6.lekce plavání 4.AB
23.3. - 7.lekce plavání 3.AB
27.3. - 7.lekce plavání 4.AB, filmové představení pro ŠD - Raubíř Ralf a internet
30.3. - 8.lekce plavání 3.AB
31.3. - Karlovarský symfonický orchestr - "Orchestr bez hranic" - 6.-9.roč.
2.4. - 15.00 - 17.00 Den otevřených dveří
3.4. - 8.lekce plavání 4.AB
6.4. - Divadelní představení Čert a Káča (10.00 kino, 50,- Kč) - 1.-2.roč., 9.lekce plavání 3.AB
7.4. - 14.00 - 16.00 Zápis do 1.ročníku
8.4. - 9.00 - 11.00 Zápis do 1.ročníku
14.4. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 9.roč.
15.4. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 9.roč.
16.4. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 5.roč.
17.4. - 9.lekce plavání 4.AB, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 5.roč.
20.4. - 10.lekce plavání 3.AB, 14.00 Ekologická akce ke Dni Země
23.4. - Třídní schůzka (1.-5.roč. 16.00, 6.-9.roč. 16.30)
24.4. - 10.lekce plavání 4.AB, filmové představení pro ŠD - Aladin
27.4. - 11.lekce plavání 3.AB
4.5. - 12.lekce plavání 3.AB, 9.30 4.AB, 11.00 5.-9.roč. Bohemian Rhapsody Live - koncert
M.Dlouhého - (40,-Kč)

6.5. - Divadélko pro školy Hradec Králové - Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství
doktora Holuba (1.-4.roč.), Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla (5.-9.roč.) tělocvična (50,-Kč)
11.5. - Křížem krážem Křížákem 4. a 5.roč. + II.st., 13.lekce plavání 3.AB
12.5. - Křížem krážem Křížákem 1.-3.roč.
14.5. - Vyhlášení výsledků KKK
15.5. - 11.lekce plavání 4.AB
18.5. - 14.lekce plavání 3.AB, Svět záchranářů - Svět zdraví - 8.A
22.5. - 12.lekce plavání 4.AB, filmové představení pro ŠD - Psí veličenstvo
25.5. - 15.lekce plavání 3.AB
29.5. - Svět záchranářů - Mimořádné události - 6.B, 13.lekce plavání 4.AB
1.6. - 16.lekce plavání 3.AB
4.6. - Dopravní hřiště - průkaz cyklisty (Svět záchranářů) - 4.A
5.6. - 14.lekce plavání 4.AB
8.6. - 17.lekce plavání 3.AB
9.6. - Dopravní hřiště - průkaz cyklisty (Svět záchranářů) - 4.B, Svět záchranářů - Svět
bezpečí - 5.B
12.6. - 15.lekce plavání 4.AB
15.6. - 8.lekce plavání 3.AB
19.6. - 16.lekce plavání 4.AB
22.6. - 19.lekce plavání 3.AB
26.6. - 17.lekce plavání 4.AB

2020/2021
24.11. - Svět bezpečí - 8.A
10.12. - Svět rizik - 2.AB
15.12. - Svět bezpečí - 7.A
16.12. - Svět ohně - 8.B
17.12. - Svět rizik - 3.AB
5.1. - Svět bezpečí - 7.B
6.1. - Svět ohně - 6.B
11.1. - Svět zdraví - 6.A
13.1. - Svět ohně - 4.A
20.1. - Svět ohně - 4.B
17.3. - Svět ohně - 5.A
7.4. - Svět ohně - 5.B
28.4. - Svět ohně - 8.A
17.6. - Svět rizik - 1.AB

Příloha č. 2
Preventivní program
Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV. 423, příspěvková organizace

Náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek
Tel.: 353 825 581, e-mail: zsnejnam@seznam.cz

Preventivní program 2019/2020

1. ÚVOD
Preventivní program (PP) je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému
životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a tím na prevenci rizikového chování.
Pod pojmem rizikové chování (RCH) rozumíme takový typ chování, v jehož důsledku dochází
ke zvýšení zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Jako
rizikové chování označujeme zejména: šikanu a násilí ve školách včetně dalších forem
extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti
(gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.), poruchy příjmu potravy
(např. bulimie nebo mentální anorexie), užívání anabolik a steroidů, kriminální jednání,
sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xenofobie, rasismus, intoleranci a antisemitismus,
komerční zneužívání dětí, týraní a zneužívání dětí atd.
Základním legislativním dokumentem, který upravuje oblast primární prevence rizikového
chování ve školách a školských zařízeních je školský zákon - č. 561/2004 Sb. (novela č.472/2011
Sb.), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost vytvářet podmínky pro zdravý vývoj
dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování.
Minimální preventivní program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/201028 zákona, ve kterém byly novelizovány kapitoly: záškoláctví, vandalismus, kyberšikana,
návykové látky, alkohol a tabák.

Minimální preventivní program naší školy je živý dokument a bude proto podle aktuálních
potřeb a možností školy neustále doplňován, a to zejména v oblasti plánování a realizace
konkrétních aktivit jak pro žáky a jejich rodiče, tak pro pedagogy.
Každý školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme co
nejefektivnější cesty vedoucí ke kvalitnímu výchovnému působení na naše žáky. Za velmi
důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi pedagogickými
pracovníky, rodiči a žáky, posilování sebeúcty a vzájemného respektu, řešení konfliktů,
překonávání překážek a smysluplné využívání volného času.
MPP letošního školního roku bude nadále zaměřen na prohlubování čtenářské gramotnosti.
Budeme pokračovat v projektech zaměřených na finanční gramotnost, kreativitu a práci
třídních kolektivů (třídnické hodiny). Dále na prezentaci výsledků práce žáků na výstavách,
jarmarku, divadelních představeních a soutěžích, zapojíme se ve vyšší míře do projektu Den
laskavosti. Na závěr školního roku uspořádáme již osmý ročník školní akademie pro veřejnost.
Prohloubíme spolupráci s partnerskými školami v letošním roce zejména v oblasti čtenářské
gramotnosti – projekt Síťování ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti.
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa školy

Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV. 423, příspěvková
organizace

Ředitel

Mgr. Klaudie Mašterová

Telefon

353825581

E-mail

zsnejnam@seznam.cz

Školní metodik prevence

1. st. Mgr. Irena Mihališinová
2. st. Mgr. Eva Nováková

Telefon

724923676, 723034370

E-mail

zsnejnam@seznam.cz

Výchovné poradkyně

1. st. Mgr. Irena Mihališinová
2. st. Mgr. Eva Nováková

Telefon

724923676, 723034370

E-mail

zsnejnam@seznam.cz

Specializační studium

Ano

Studuje

Realizátor vzdělávání

UJEP Ústí nad Labem

Ne

Počet tříd

Počet žáků

Počet pedagogických pracovníků

ZŠ – I. stupeň

10

187

12 + 3 AP

ZŠ - II. stupeň

8

139

13 + 5 AP

Celkem tříd

18

326

Celkem pedagogů na škole

25 + ŘŠ, ZŘŠ

3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
3.1 VNITŘNÍ ZDROJE ŠKOLY
3.1.1 Charakteristika a materiální vybavení školy
Výuka probíhá ve dvou budovách:
I. Hlavní budova – budova 2. stupně
materiálně-technické vybavení:
•
šatny se skříňkami
•
učebny (některé vybavené minimálně 1 PC připojeným na vnitřní síť a internet,
interaktivní tabulí)
•
všeobecně vzdělávacích předmětů
•
učebny odborných předmětů (chemie, fyzika, přírodopis, dějepis)
•
učebny cizích jazyků
•
učebna výpočetní techniky
•
učebna literární výchovy
•
učebna výtvarné výchovy
•
oddělení školní družiny
•
žákovská knihovna
•
2 tělocvičny s nářaďovnou
•
školní cvičná kuchyně
•
sociální zařízení
•
volné prostory k pronájmu (Witte)
•
prostory pro volnočasové aktivity
II. Budova 1. stupně a školní družina
materiálně-technické vybavení:
•
šatny se skříňkami
•
učebny pro 1. stupeň z části vybavené interaktivními tabulemi
•
oddělení školní družiny

•
•
•
•
•
•

1 tělocvična s nářaďovnou
žákovská knihovna
učebna cizích jazyků
sociální zařízení
multifunkční školní hřiště
multifunkční relaxační učebna

Pro obě budovy: multifunkční školní hřiště
Pro žáky školní družiny: dětské hřiště
Žáci mohou využívat nově zřízené workautové hřiště v blízkosti školy.
3.1.2 Sociokulturní a národnostní charakteristika
Na škole se vzdělávají žáci české národnosti (většina) a cizinci či příslušníci národnostních
menšin. Od loňského školního roku navštěvují naši školu žáci, kteří byli vzděláváni ve Velké
Británii. Přesto, že se jedná o žáky české národnosti, českou školu nenavštěvovali vůbec nebo
jen velmi krátce, těžko se orientují ve vzdělávacím procesu a řeší jazykovou bariéru. V
letošním školním roce se počet těchto žáků ještě zvýšil. Přibývá též žáků vietnamské a
bulharské národnosti, kteří vůbec nerozumí česky. Lepší komunikace je s žáky, kteří přišli z
Ruska. Počet žáků školy je v průběhu roku poměrně stabilní. Někteří žáci navštěvují
zahraniční školu.
3. 1.3 Prostředí
Úplná základní škola městského typu, která se nachází v centru města, poblíž autobusového
a vlakového nádraží. Škola se nachází v klidném prostředí nedaleko náměstí a parku.

3.1.4 Riziková prostředí ve škole pro výskyt rizikového chování
- chlapecká WC (riziko šikany a vandalizmu)
- spojovací chodba mezi oběma budovami (nebezpečí úrazu)
- dívčí WC (používání mobilních telefonů)
- prostranství před budovou školy (zejména s ohledem na kouření)
- prostranství v okolí hřiště
- nově vybudované multifunkční hřiště v blízkosti školy
- vestibul
3.1.5 Školní preventivní tým
Ředitelka školy Mgr. Klaudie Mašterová
-

nese odpovědnost za MPP, jeho realizaci a realizaci navazujících preventivních aktivit
pověřuje vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence, kterého motivuje
nese zodpovědnost za jeho vzdělání v metodách, interaktivních technikách, v nácviku
dovedností

-

zodpovídá za soustavné vzdělávání pracovníků školy, vytváří prostor pro informování
učitelů o formách prevence a o situaci na škole
zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence, informuje je
o aktivitách realizovaných v rámci školy
sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit, zajišťuje jejich pravidelné
vyhodnocování a vyvozuje opatření
zajistí zakotvení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům v řádu
školy nebo školského zařízení
spolupracuje při realizaci MPP s odborníky, vytváří podmínky pro poskytování
poradenských služeb pro žáky, rodiče a učitele
provádí příslušná opatření při výskytu sociálně patologických jevů ve škole
zajišťuje vybavení školy odbornými metodickými materiály a dalšími pomůckami pro
realizaci MPP
zodpovídá za zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu
do výuky v jednotlivých předmětech
provádí personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole

Výchovné poradkyně a metodičky prevence Mgr. I. Mihališinová (1. st), Mgr. E. Nováková (2.
st.)
-

-

-

koordinují společně s vedením školy aktivity školy v oblasti prevence
nabízejí pedagogickým, nepedagogickým pracovníkům a žákům možnost poradit se o
svých problémech
setkávají se s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji,
sebepojetí a komunikace s druhými
komunikují s pedagogy a sbírají podněty
učitelé se na ně obracejí v případě: výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o
potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení,
obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, hrubého porušování pravidel soužití ve škole
žákem, krádeží ve třídách
diagnostikují situaci, navrhují řešení, setkání zainteresovaných lidí
vedou individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informují o kontaktech na další pomoc
sledují náplň třídnických hodin, které organizují třídní učitelé, popř. se jich účastní a
zajišťují tak prevenci konfliktů a problémů mezi žáky
obracejí se na sociální odbor a kurátory v případě podezření na problém v rodině či
porušování zákonů
koordinují a kontrolují realizaci preventivního programu školy
podle potřeb program inovují a vyhodnocují
podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence a pravidelně
je informují o vhodných preventivních aktivitách
zajišťují evaluaci procesu a výsledků MPP
spolupracují s ostatními ŠMP a VP, okresním metodikem, popř. krajským školským
koordinátorem prevence preventivních aktivit, se školskými a poradenskými,
preventivními a krizovými zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s
institucemi zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí
informují žáky školy, zákonné zástupce a pracovníky školy o jejich činnosti

-

podílí se na opatřeních při výskytu rizikového chování ve škole a dává podněty k
možné nápravě
navrhuje vhodné odborné a metodické materiály pro realizaci MPP
vedou písemné záznamy o rozsahu a obsahu činnosti školního metodika prevence a
navržených a realizovaných opatřeních

Školní preventivní tým úzce spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci školy.
3.1.6 Vnitřní informační zdroje
- odborná a metodická literatura dostupná v knihovně či u výchovné poradkyně
- odborný časopis Školství a Učitelské noviny
- aktuální dokumenty, směrnice a vyhlášky na vnitřní síti školy
- webové stránky školy obsahující kontakty na členy preventivního týmu a třídní učitele,
aktuální informace o dění na škole, školní řád a ŠVP
- schránka důvěry (2. st.)
3.2 VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOLY
3.2.1 Odborná pomoc
Škola spolupracuje zejména s těmito organizacemi a odbornými zařízeními:
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice
Fax.: 353 176 518
E-mail: sekretariat@pppkv.cz
Speciálně pedagogické centrum
Vančurova 83, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: 739322351 Mgr. H. Švarcová

Magistrát Města Karlovy Vary
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
Tel.: 353 118 571 Bc. J. Kopecká
353 118 275 H. Volková
353 118 602 Bc. R. Černá, DiS.
E-mail: r.cerna@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí Nejdek
Náměstí Karla IV., 362 21 Nejdek
Tel.: 736 647 582 Ing. S. Taušková - vedoucí odboru sociálních věcí
353 240 147 Dagmar Pospíšilová, sociální pracovnice
Městská policie a PČR Nejdek
Náměstí Karla IV., 362 21 Nejdek

Asociace "Záchranný kruh"
5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary
prezidentka Asociace: Ing. Veronika Krajsová
Tel.: 777 572 576
E-mail: veronika@zachrannykruh.cz
výkonný manažer: Lukáš Hutta
Tel.: 608 953 862
E-mail: lukas@zachrannykruh.cz

Dětský a dorostový lékař
Náměstí Karla IV., 409, 362 21 Nejdek
MUDr. J. Gondzsalová
Telefon: 353 925145
Závodu míru 636, 362 21 Nejdek
MUDr. M. Martínková
Telefon: 353825 379
3.2.2 Metodická pomoc
Škola využívá pomoci u následujících zařízení:
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
Okresní metodik prevence: Mgr. Martina Fialová
Tel.: 353 176 522,
E-mail: mfialova@pppkv.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský školní koordinátor prevence
Ing. Eva Cíchová, 353 502 446

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Remix
U jeslí 565 Nejdek
Mgr. R. Jirušová – vedoucí zařízení
Tel.: 605 479 062
E-mail: renata.jirusova@bezvanejdek.cz
Nezisková organizace Člověk v tísni (Jana Parnahajová, DiS.)
Bří Čapků 441, Nejdek
Tel: 778 525 503
3.2.3 Vnější informační zdroje
Škola k zisku informací využívá zejména tyto webové stránky následujících organizací:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.
Pražské centrum primární prevence - www.prevence-praha.cz
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze – www.adiktologie.cz
České koalice proti tabáku, z.s. – www.bezcigaret
Asociace „Záchranný kruh“ – www.zachrannykruh.cz
Informační portály
www.odrogach.cz

- www.rodina.cz, www.navykovelatky.cz, www.drogy-info.cz,

3.3 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE
Jsme úplná základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Od 1. stupně nabízíme výuku
anglického jazyka. Ve všech ročnících integrujeme děti se SVP a SPU do běžných tříd.
V budově 1. a 2. stupně máme také na doporučení ŠPZ zřízenou třídu podle § 16, odst. 9
školského zákona. Obtížnou situací pro nás je, že žáci pocházejí z různých sociálních vrstev a
různých etnik.
Nevýhodou naší školy je poměrně vysoký počet žáků z nepodnětného prostředí a rodinného
zázemí. Většina žáků tráví volný čas v nevhodných partách, u počítače či televize.
3.3.1 Pozitiva
-

-

Na škole se pravidelně organizují celoškolní projekty.
Učitelé se pravidelně scházejí na organizačních a pracovních poradách, také pravidelně
zasedají jednotlivá metodická sdružení. Pedagogové se průběžně vzdělávají podle
potřeby a nabídky vzdělávacích kurzů.
Dále učitelé organizují exkurze a tematické výlety.
Řada učitelů vede zájmové kroužky v prostorách školy.

-

-

-

-

-

-

-

Významnou roli při realizaci MPP mají jednotliví učitelé, kteří pod vedením ŠMP
začleňují jednotlivá preventivní témata do výuky, a to v souladu s RVP, ŠVP a svými
tematickými plány. Třídní učitelé mají prostor v pravidelných třídnických hodinách,
které jsou součástí rozvrhu.
Žáci jsou zvyklí vyjadřovat svůj názor a hodnotit klima školy i třídy. Ve škole pracuje
školní parlament, jeho zástupci sdělují výsledky svého zasedání v rámci třídnických
hodin.
Žáci o případných problémech mohou informovat své třídní učitele, výchovnou
poradkyni, školní metodičku prevence.
Rodiče spolupracují ve Sdružení rodičů, zástupci každé třídy jednají pravidelně na
zasedání Rady rodičů, která se schází s ředitelkou školy, a zástupci tak mohou předat
vedení školy všechny připomínky.
Zvolení zástupci rodičů pracují ve školské radě.
Rodiče se školou spolupracují, ale o problematiku rizikového chování se většinou
zajímají, až když se s některým jevem setkají u svého dítěte nebo v kolektivu, jehož je
jejich dítě součástí.
Výchovné poradkyně a metodičky prevence poskytují konzultace po dohodě.
S rodiči jednají třídní učitelé telefonicky, dle potřeby individuálně a na třídních
schůzkách.
Kontaktní údaje na učitele rodiče získají z webových stránek školy. Zde se mohou také
vyjádřit ke všemu, co se ve škole děje. Komentáře dávají prostor k diskusi. Škola
pravidelně zjišťuje názory v této oblasti pomocí dotazníků pro rodiče.
Od letošního školního roku usnadňuje spolupráci a komunikaci školy a ZZ elektronická
žákovská knížka.
Včasné podchycení rizikového chování

3.3.2 Negativa
-

nevhodné chování žáků vůči sobě (urážky, nadávky)
občasné ničení školního majetku
skryté záškoláctví některých žáků
častá absence některých žáků ve výuce
nedostatečná domácí příprava
hlučné chování některých žáků o přestávkách
nerespektování autority
vysoký počet dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

3.3.3 Závěr
Náš Minimální preventivní program pro školní rok 2019/20 je proto zaměřen na:
1. prevenci intolerance a nevhodného chování žáků vůči sobě navzájem, tedy prevenci šikany
a násilí, vandalismu, xenofobie a rasismu
2. podporu zdravého životního stylu

3. prevenci zaměřenou proti užívání legálních návykových látek
4. budování bezpečného klimatu ve škole
5. vedení žáků k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a jednání
6. zlepšení finanční a čtenářské gramotnosti
7. zvýšení zájmu o vzdělávání
8. podpora spolupráce rodičů a školy

4. CÍLE MPP
4.1 DLOUHODOBÉ CÍLE
Dlouhodobý cíl I:
Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:

Dlouhodobé cíl II:
Ukazatele dosažení cíle:

Zdůvodnění cíle:

Vytvořit a rozvíjet bezpečné prostředí pro výchovu a vzdělávání
všech žáků na naší škole.
Dobré vztahy mezi žáky vzájemně i mezi žáky a pedagogy.
Příjemná atmosféra ve škole.
Vytvoření kladného vztahu ke škole a pocitu bezpečí.

Posílení aktivního přístupu žáků ke zdravému životnímu stylu,
posílení zájmu o vzdělání, zlepšení čtenářské gramotnosti.
Snížení počtu žáků, u kterých se vyskytuje rizikové chování
poškozující zdraví jedince jako je kouření a zneužívání návykových
látek.
Životní styl zásadně ovlivňuje zdraví jedince, vzdělání – úspěšnost
na trhu práce – kvalitnější život.

4.2 KRÁTKODOBÉ CÍLE
Krátkodobý cíl I:
Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:

Efektivní vedení třídnických hodin

Zápisy z třídnických hodin
Předcházení a bezprostřední řešení rizikových projevů v chování
žáků, posilování pozitivního klimatu ve třídě a pomoc při řešení
konfliktních vztahů mezi třídami, nebo mezi třídou a pedagogem
je nejdůležitější úkol pro třídního učitele.
Návaznost na dlouhodobé Bezpečné prostředí v každé třídě, to je bezpečná škola.
cíle:

Krátkodobý cíl II:

Seznámení žáků s preventivním týmem a se situacemi, kdy
vyhledat jeho pomoc.
Ukazatele dosažení cíle:
Dotazník, zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli
Zdůvodnění cíle:
Každý žák školy by měl vědět, na koho se v případě potřeby
pomoci měl obrátit.
Návaznost na dlouhodobé Vytváření bezpečného prostředí ve škole, budování dobrých
cíle:
vztahů mezi učiteli a žáky.

Krátkodobý cíl III:

Při řešení problémového chování využít spolupráci rodičů
v maximální míře, zvýšení informovanosti o práci školního
metodika prevence.
Ukazatele dosažení cíle:
Zpětná vazba ze strany rodičů, lepší pozice školy na veřejnosti,
vyšší počet rodičů na třídních schůzkách.
Zdůvodnění cíle:
Otevřená komunikace a spolupráce s rodinou je důležitá pro
budování bezpečného prostředí ve škole.
Návaznost na dlouhodobé Poskytování poradenských služeb rodičům, vytváření příznivého
cíle:
klimatu školy ve spolupráci s rodiči.

Krátkodobý cíl IV:

Zajistit zvyšování kvalifikace členů školního preventivního týmu a
ostatních pedagogů v oblasti prevence rizikového chování.
Ukazatele dosažení cíle:
Počet vzdělávacích aktivit, počet proškolených pedagogů,
dotazník.
Zdůvodnění cíle:
Pedagogové, kteří se neustále vzdělávají i mimo svůj obor, jsou
připraveni předcházet, případně včas řešit projevy rizikového
chování
Návaznost na dlouhodobé K vytvoření bezpečného prostředí ve škole je potřeba spolupráce
cíle:
všech pedagogů

Krátkodobý cíl V:

Zvýšení informovanosti žáků o účincích návykových látek pomocí
besed a přednášek ve třídách
Ukazatele dosažení cíle:
Hodnocení učiteli přítomnými při realizaci, dotazník pro žáky,
pracovní listy
Zdůvodnění cíle:
Snížení počtu žáků, kteří na základní škole experimentují
s návykovými látkami
Návaznost na dlouhodobé Znalost důsledků užívání návykových látek posiluje aktivní přístup
cíle:
k zdravému životnímu stylu

Krátkodobý cíl VI:

Ukazatele dosažení cíle:

Posílit blok primární prevence zaměřený na zdravý životní styl a
racionální výživu v předmětech člověk a jeho svět a výchova ke
zdraví se zaměřením na fyziologické důsledky nesprávné výživy
Zdravé svačiny (Ovoce do škol), volnočasové aktivity, soutěž
s tématikou zdravé výživy

Zdůvodnění cíle:

Znalost důsledků nesprávné výživy snižuje výskyt civilizačních
chorob a poruch příjmu potravy
Návaznost na dlouhodobé Dostatek informací je nezbytný pro osvojení zdravého životního
cíle:
stylu

Krátkodobý cíl VII:

Posílení právního vědomí žáků vyšších ročníků

Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:

Besedy s danou tematikou, pracovní list a dotazník pro žáky
Znalost právních důsledků jednání vede k uvědomělému
dodržování pravidel a tím k vytváření bezpečného prostředí nejen
ve škole
Návaznost na dlouhodobé Dostatek informací je nezbytný pro upevnění právního vědomí
cíle:
žáků a vytváření bezpečného prostředí
5. SKLADBA AKTIVIT PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Jednotlivé aktivity budou průběžně doplňovány podle aktuální nabídky.

