
 
Nabídka přednášek a besed realizovaných policisty 

  

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy 
 

Kongresová 2, Praha 4, tel. 974 825 286 a 7, email: krpa.prevence@pcr.cz 
 
 
 
Téma přednášek a besed mohou policisté upravovat podle aktuální bezpečnostní situace v dané lokalitě, 
případně je mohou přizpůsobit požadavkům žadatele. V případě Vašeho zájmu nám zašlete svou žádost na 
uvedený e-mail s konkrétním požadavkem (třída, počet tříd v ročníku, klub seniorů…), kontaktní osobou a 
telefonickým spojením na kontaktní osobu. Tuto preventivní činnost poskytuje Policie ČR bezplatně! 

 
 
 

Mateřské školy 
 

 Seznámení s policií, základy dopravní výchovy, základní zásady bezpečného chování, nebezpečné 
předměty a nebezpečné nálezy.  

 
 

Základní školy 
 

I. stupeň 
 

 1. třída - seznámení s policií, dopravní výchova, zásady osobní bezpečnosti - přiblížení daných 
témat prací s Poldovými omalovánkami. 

           Přednáškový blok na 1. vyučovací hodinu.  

 
 2. třída - seznámení s policií, tísňové linky a jejich zneužívání, zásady osobní bezpečnosti, 

nebezpečné nálezy. 
           Přednáškový blok na 1. vyučovací hodinu.  
 

 3. třída - dopravní výchova s aktivními ukázkami a s testy + po dohodě možnost výuky v dopravním 
koutku Muzea Policie ČR spojená s dopravním hřištěm. 

           Přednáškový blok na 1. vyučovací hodinu.   
 

 4. třída - problematika mezilidských vztahů-šikanování, zásady osobní bezpečnosti + příklady ze 
skutečných případů k daným problematikám, beseda.  

           Přednáškový blok na 1. vyučovací hodinu.  
 

 DVD ,,Nechte mě bejt!" 4 příběhy na téma – nebezpečné nálezy, šikanování a osobní bezpečí. 
Každý příběh je pouštěn po částech, mezi kterými je prostor pro diskusi.  

           Kombinovaný blok na 1. vyučovací hodinu, 1. příběh -1. hodina (vhodný jako doplnění     
           přednáškového bloku, lze ho však objednat i samostatně).   
 

 5. třída - základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže. Úvod do problematiky návykových látek + 
příklady ze skutečných případů k daným problematikám, beseda.  

           Přednáškový blok na 1. vyučovací hodinu. 

 
 
 



II. stupeň 
 

 6. třída - tísňové linky - jejich provoz a správné oznámení události. Nebezpečné nálezy -  zásady 
bezpečného chování při nálezu. Krádeže, loupeže, přepadení - rozpoznání nebezpečné situace a 
správná reakce na tuto situaci. Problematika návykových látek.  

      Přednáškový blok na 2 vyučovací hodiny.  
 

 7. třída - tísňové linky - jejich provoz a správné oznámení události. Problematika šikanování - 
následky a odpovědnost za šikanování. Krádeže, loupeže, přepadení - rozpoznání nebezpečné 
situace a správná reakce na tuto situaci. Problematika návykových látek.  

           Přednáškový blok na 2 vyučovací hodiny.  
   

 8. třída - tísňové linky - jejich provoz a správné oznámení události. Trestná činnost dětí a mládeže - 
nejčastěji páchané tr. činy dětmi a mládeží v Praze. Trestní odpovědnost - pojem a odpovědnost 
v ČR. Nelegální návykové látky - jejich dělení, účinky a následky užívání.  

           Přednáškový blok na 2 vyučovací hodiny.  
 

 DVD „Zpackané životy“ - téma trestní odpovědnosti zpracované ve formě příběhu party teenagerů. 
Po zhlédnutí je diskuse k dané problematice.  

           Kombinovaný blok na 2 vyučovací hodiny (vhodný jako doplnění přednáškového bloku,   
           lze ho však objednat i samostatně).   
 

 9. třída - Trestná činnost dětí a mládeže - nejčastěji páchané tr. činy dětmi a mládeží v Praze. 
Trestní odpovědnost - pojem a odpovědnost v ČR. Občanský průkaz - povinnosti držitele. Drogy - 
mládeží nejčastěji užívané drogy v Praze, následky užívání drog, 

           Přednáškový blok na 2. vyučovací hodiny. 
 

 DVD „Já chci domů!“ - téma odpovědnosti za své jednání. Příběh o tom, jak může „nedomyšlená 
zábava“ dostat člověka do vězení.  

           Kombinovaný blok na 2 vyučovací hodiny (vhodný jako doplnění přednáškového bloku,  
           lze ho však objednat i samostatně).   

 
 

Střední školy 
 

 Trestná činnost dětí a mládeže - nejčastěji páchané tr. činy dětmi a mládeží v Praze. Trestní 
odpovědnost - pojem a odpovědnost v ČR. Drogy - mládeží nejčastěji užívané drogy v Praze, 
následky užívání drog, 

           Přednáškový blok na 2. vyučovací hodiny. 
 

 DVD „Já chci domů!“ - téma odpovědnosti za své jednání. Příběh o tom, jak může „nedomyšlená 
zábava“ dostat člověka do vězení.  

           Kombinovaný blok na 2 vyučovací hodiny (vhodný jako doplnění přednáškového bloku,  
           lze ho však objednat i samostatně).   
 

 Prezentace „Extremismus - a co na to zákon?“. Problematika extremismu zpracovaná v rámci 
projektu Policie ČR KŘP hl. m. Prahy a občanského sdružení Imperativ. Prezentace obsahuje úvod 
do problematiky extremismu, levicový a pravicový extremismus a protiprávní jednání s ním spojená. 
Kombinovaný blok na 2 vyučovací hodiny. 

 
 

Senioři 
 

 Zásady bezpečného chování a osobní bezpečnosti doma i venku. Praktické rady a doporučení 
vycházející z aktuální bezpečnostní situace v dané lokalitě. Možnost doplnění problematiky o DVD 
„Bezpečný věk“ a „Žít a nechat žít“. Na závěr beseda, diskuse, dotazy. 
Kombinovaný blok na cca. 2 hodiny.   
  


