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Charakteristika kraje - demografické údaje
Demografické údaje Středočeského kraje
Středočeský kraj zaujímá téměř 14 % plochy území ČR
se svými 12 regiony, které tvoří prstenec kolem hl. m. Prahy.
Kraj je zároveň regionem na úrovni NUTS 2 s názvem
Střední Čechy.
Správní centrum kraje není na území regionu, sídlem
krajských orgánů a institucí je Praha.
Kraj tvoří dohromady s Prahou přirozenou aglomeraci
propojenou ekonomicky, historicky a kulturně. Těsné
prostorové vazby jsou patrné v dojížďce za zaměstnáním
a do škol, v organizaci veřejné dopravy, v zásobování pitnou
vodou, teplem apod.
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Charakteristika kraje - demografické údaje
Počet a hustota obyvatel
Území

Poč
čet obyvatel celkem

Hustota obyvatel na 1 km 2

Benešov

93 220

61

Beroun

76 101

115

Kladno

150 181

217

Kolín

95 523

113

Kutná Hora

73 337

80

Mělník

94 868

133

Mladá Boleslav

114 042

108

Nymburk

84 784

97

Praha - východ

98 453

169

Praha - západ

86 777

148

Příbram

107 260

66

Rakovník

54 128

58

Středočeský kraj

1 128 674

102

Česká republika

10 203 269

129

Hl.m. Praha

1 161 938

2 343
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Charakteristika kraje - demografické údaje
Pod kompetencí Středočeského kraje je 1503 škol, předškolních a
školských zařízení z toho zřizovaných Středočeským krajem 212.
V porovnání s ostatními kraji patří Středočeský kraj spolu s krajem
Jihomoravským a Moravskoslezským mezi kraje s nejvyšším počtem
škol, předškolních a školských zařízení.

Škola, školská
zařízení

Celkový počet
škol

počet tříd

počet dětí

počet pedagogů

MŠ

670

1324

31063

2326

ZŠ

481

4758

101540

6434

33

451

12771

921

76
18

661
95

19124
2648

1546

53

632

15783

1362

Gymnázium
SOŠ
VOŠ
SOU

8
Nástin koordinace protidrogové politiky kraje
Při krajském úřadě vznikla jako iniciační, poradní a koordinační orgán - krajská protidrogová komise,
která má na starosti problematiku návykových látek a ostatních sociálně nežádoucích jevů u dětí a
mládeže. Jejím úkolem je koordinovat a navrhovat veškeré aktivity v oblasti protidrogové prevence. V
oblasti protidrogové prevence jsou vytvořeny tři pracovní skupiny , které pracují při krajské
komisi :
PS v oblasti primární prevence
PS v oblasti harm reduction, léčby a následná péče, resocializace
PS v oblasti potlačování nabídky a represe
Komise spolupracuje v rámci pracovních skupin se všemi státními i nestátními zařízeními,zabývající se
aktivitami v oblasti sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže.Bude provádět analýzy celkové
problematiky sociálně negativních jevů ve všech třech oblastech, tj.
1. Primární prevence, která je zaměřena především na prevenci užívání drog, popř. oddálení prvního setkání dětí
a mladých lidí s drogami.
2. Harm reduction je zaměřen na zvýšení dostupnosti a aktivity léčebné péče včetně minimalizace rizik
spojených s problematickým užíváním návykových látek.
3. Léčba a resocializace jedná se o spektrum programů, sociálních služeb a léčby k abstinenci, dostupných pro
uživatele drog, kteří se svobodně rozhodli pro život bez drog.
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Nástin koordinace protidrogové politiky kraje
Krajská protidrogová komise

Členové KPK

Pracoviště

Kontakt

Ing. Petr Bendl
Hejtman- předseda komise

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

257 280 228
hejtman@kr-stredocesky.cz

Mgr. Josef Vacek
Statutární náměstek hejtmana –
zástupce předsedy komise

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

257 280 669
skodova@kr-s.cz
(asistentka – Štěpánka Škodová)
257 280 465

Bc. Pavla Doležalová
protidrog. koordinátorka –
tajemník Odbor sociálních věcí - OPHČ

Středočeský kraj
Zborovská 11,
Praha 5, 150 00

257 280 247, 724 180 789
fax: 257 280 313
dolezalova@kr-s.cz

Mgr. Danuše Netolická
Odbor školství –
pověřená zastupováním vedoucího oddělení
mládeže a sportu

Středočeský kraj
Zborovská 11,
Praha 5, 150 00

257 280 419
fax: 257 280 588
netolicka@kr-s.cz

Mgr. Radim Gabriel
- vedoucí odboru sociálních věcí

Středočeský kraj
Zborovská 11,
Praha 5, 150 00

257 280 286
gabriel@kr-s.cz

Ing. Radmila Čekalová
Ekonomický odbor

Středočeský kraj
Zborovská 11,
Praha 5, 150 00

257 280 114
cekalova@kr-s.cz

mjr. Jiří Neumann
policejní rada – Policie ČR

Správa Středočeského kraje PČR,
Na Baních 1304, Zbraslav,
156 00 Praha,
Bartolomějská 4,
SKPV OOK Praha 1

974 861 647
606 583 709
stckraj@mvcr.cz

Dagmar Nohýnková
náměstkyně hejtmana

Středočeský kraj
Zborovská 11,
Praha 5, 150 00

257 280 483
nohynkova@kr-s.cz
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Nástin koordinace protidrogové politiky kraje

Koordinace
Financování
primární prevence
aktivity zaměřené na
předcházení užívání
drog, popř. oddálení
první zkušenosti
s drogou do vyššího
věku.

léčba a
resocializace

snižování rizik

spektrum služeb
léčby k abstinenci
dostupných pro
uživatele drog, kteří
se svobodně rozhodli
pro život bez jejich
užívání.

služby snižování
možných zdravotních
a sociálních rizik a
dopadů užívání drog
na uživatele, kteří
nejsou v daný čas
rozhodnuti pro život
bez drog.

Snižování poptávky

Harm reduction

snižování
dostupnosti
aktivity vymáhání
práva k potlačování
nabídky drog.

Potlačování nabídky

Výzkum, informace a evaluace, zahraniční spolupráce
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Vyhodnocení vize a priority krajské strategie primární
prevence
Vyhodnocení strategie primární prevence nežádoucích jevů
S – silné stránky

W – slabé stránky

Vytvořená protidrogová strategie
Politická podpora z kraje
Finanční zdroje z kraje , granty apod.
Krajské konference
Vzdělávací akce kraje
Pracovní skupina primární prevence kraje
Kvalitní programy a služby
Odborníci v kraji – okresní a školští metodici
prevence
Vzájemná otevřená komunikace (NNO x
kraje)
Evaluace strategie protidrogové politiky
Zmapované programy na školách
Dostupná základní síť služeb

Podceňování a zjednodušování primární
prevence ( (specifická prevence)
Špatná psychosociální podpora
pedagogů a jiných školských pracovníků na
ZŠ
Neexistence víceletého certifikace
programů
Neexistence víceletého financování
Primární prevence se dostatečně nezabývá
alkoholem, tabákem a hazardními hrami
Politické vlivy na financování programů
Narušená kontinuita programů
Nízká motivace k dalšímu vzdělávání - nechuť
získávat nové informace
Nezmapovaná atmosféra školy, nedostatečná
diagnostika
Nekoordinované informační toky
Nevytvořené podmínky pro práci okresních a
školních metodiků prevence ( systémové
nedostatky)
Nejasná legislativa, zastaralá metodika
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Vyhodnocení vize a priority krajské strategie
primární prevence
Vyhodnocení strategie primární prevence
patologických jevů
O – příležitosti

T – hrozby

Víceleté financování programů a stabilita
Evaluace programů
 Odpovědný přístup samosprávy
( vyváženost odborného politického
názoru)
Zlepšení systému víceletého financování
Vývoj veřejného mínění (PR), začlenění
veřejnosti do preventivních aktivit.
Certifikace služeb, programů (kvalita
za peníze)
Legislativa
Nastavené trendy komunikační, odborné
z kraje
Vzdělávací možnosti (školy, NNO)
Finanční zdroje ze strukturálních fondů EU
Metodická pomoc speciálnímu školství
Setkávání odborníků , konference, neformální
kontakty, vzájemná výměna zkušeností a
informací

Podceňování trendů vývoje všech
návykových látek, osobního vývoje
a specifika
Destrukce finančního systému bez
navrhování adekvátních variant
Segregace, separace experimentátorů
(nálepkování)
Lobistické tahy, převážení represe
nad prevencí
Likvidace funkčního systému (razantní změny
bez návaznosti), necitlivá optimalizace
Nevytváření potřebných podmínek
k systémové práci (odchod odborníků)
Neodpovědný přístup samosprávy
(přeceňování, zlehčování problematiky)
Vstupy neodborníků ( sekt, šarlatánů)
Povrchní kampaně, populistické kroky
Zkreslování informací, neakceptování
vědeckých záměrů ( média, politici)
Legislativa
Volby
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Vyhodnocení a vize primární prevence
Vize a priority krajské strategie - zpracováno pracovními
skupinami a krajskou protidrogovou komisí
Vize
Primární prevence
Vytvořit pozitivní klima ve školách, podporovat sociální dovednosti a osobnostní
předpoklady k odolnosti před rizikovým chováním.
Priority do roku 2009
Hlavní priorita v oblasti protidrogové politiky SK je kladena na ochranu
veřejného zdraví a kvalitu života.
Primární prevence
Zlepšení a stabilizace financování a víceleté financování certifikovaných programů
Certifikace služeb a programů
Evaluace programů
Zkopmetentňovat školy a škol. zařízení při realizaci Minimálních preventivních
programů
Uplatňovat programy prevence kriminality a programy zaměřené na jiné rizikové
jevy
Zabezpečovat a podporovat metodickou pomoc, odborná setkávání, konference
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Závěr
Odbor školství,mládeže a sportu Středočeského kraje
V oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže odpovídá
za primární prevenci školská koordinátorka sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže ve spolupráci s krajskou
protidrogovou koordinátorkou.
Financuje programy specifické protidrogové prevence.
Odpovídá za metodické vedení pracovníků – okresních a školních
metodiků primární prevence.
Realizuje a vytváří prostor pro odborné semináře a osvětu.
Primární prevence v oblasti školských aktivit vyžaduje mnohem
větší rozsah opatření rovnoměrně pokrytých v kraji, zvláště na
poli prevence před legálními drogami a dalšími rizikovými jevy,
čehož lze dosáhnout prostřednictvím organizačně-technických
opatření a kladením důrazu na kvalitu uskutečňovaných
programů.
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Primární prevence na školách a ve školských zařízení
Středočeského kraje
V oblasti primární prevence je nutné se z hlediska let 2005 – 2009
zaměřit na potlačení zvyšující se tendence zneužívání návykových látek,
vést děti a mládež již od nejútlejšího věku ke zdravému životnímu stylu,
poskytovat informace, které budou postaveny na pravdivých
informacích, podporovat osobní zodpovědnost za život bez návykových
látek, posilovat sebevědomí, sebepoznání, sebeocenění, nabízet pozitivní
alternativy a vzory.
Primární prevencí rozumíme předcházení závislosti na návykových
látkách a dalším sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže.
Lze ji rozdělit na specifickou (školní programy – Minimální preventivní
program, peer programy, včasná intervence, informace , prožitky) a
nespecifickou (volný čas a rodina).
Preventivní programy musí oslovit co největší počet dětí od nejnižšího
věku vhodnými formami a metodami.
Specifické programy musí být cílené do různých skupin dětí. Důraz je
třeba klást na efektivitu, kvalitu, různorodost a garanci realizátorů a
měnit prodrogové postoje a hodnoty mládeže. Postupně je třeba
vzdělávat pedagogy a směrovat školy k samostatnosti. Důležitou roli
musí sehrát rodina a místní komunita zapojováním občanů do různých
alternativních forem prevence.
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Primární prevence na školách a ve školských zařízení
Středočeského kraje

Na školách a ve školských zařízeních jsou školními metodiky prevence
sociálně patologických jevů vypracovány „Minimální preventivní
programy“, které mají za cíl zefektivnit výchovně vzdělávací působení
na děti a mládež v oblasti protidrogové prevence a prevence dalších
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
Výhodu MPP je nutné vidět v jejich zpracování dle typu, stupně,
zaměření a potřeby školy (školského zařízení) a regionu, ve kterém se
nachází.
Prioritně jsou podporovány zejména činnosti zaměřené na problémové
děti, rizikové skupiny dětí, romskou problematiku a zvyšování
účinnosti uplatňovaných metod, zefektivnění spolupráce s rodiči
a zkvalitnění nabídky pro seberealizaci dětí a mládeže v oblasti volného
času.
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Školní metodik prevence
POVINNOSTI
Koordinace tvorby, kontroly a evaluace MPP
Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníkův oblasti
primární prevence sociálně patologických jevů
Kontaktování odpovídajícího odborného pracovníka v
případě výskytu soc. patol. jevů
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných
signálů spojených s možností výskytu SPJ u žáků
Není vhodné slučovat funkci výchovného poradce s
metodikem prevence
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Mapování situace na školách a ve školských
zařízeních Středočeského kraje
Mapování situace na ZŠ Středočeského kraje
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Mapování situace na školách a ve školských
zařízeních Středočeského kraje
Mapování situace na SŠ, SOU, OU a U
Středočeského kraje
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Mapování situace na školách a ve školských
zařízeních Středočeského kraje
Mapování situace na SŠ Středočeského kraje
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Mapování situace na školách a ve školských
zařízeních Středočeského kraje
Mapování situace na školách a ve školských
zařízeních Středočeského kraje
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LEGISLATIVA
Primární prevence sociálně patologických jevů
Metodické pokyny
14 423/99
Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a
intolerance
14 544/2000 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů
28 275/2000 Metodický pokyn k prevenci a šikanování mezi žáky
10 194/2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu
záškoláctví
25 884/2003
Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s
Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na
dětech a mládeži páchané

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
72/ 2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních
Soubor pedagogicko-organizačních informací – č.j. 12295/2005-20
Zákon
561/2004 Sb. (Školský zákon)
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LEGISLATIVA
PODKLADY ŠKOLY
Školní řád (Klasifikační řád)
Minimální preventivní program
Postup při řešení – zpravidla popis ředitele jak postupovat
Zápisy z jednání při řešení přestupku –lékař, třídní učitel, výchovný
poradce, školní metodik prevence, pedagogická rada, Policie
ČR………
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POUČENÍ ZE STÍŽNOSTÍ
Chybný postup při řešení šikany
Nečinnost školy
Pojem šikana (AKADEMICKÝ SLOVNÍK) – úmyslné jednání, které je
namířené proti jinému subjektu, které útočí na jeho lidskou důstojnost
Trestný čin – vydírání, loupež, ublížení na zdraví, krádež, poškozování cizí
věci
Za šikanu v průběhu vyučování nese odpovědnost škola,stejně jako za
vzniklou újmu žákovi
561/2004 Sb.- §21, §22,§30 a §31- vztahy mezi školou jejími žáky a
zákonnými zástupci
Lyžařský výcvik -561/2004 Sb. -§ 7 odst. 2
Vyhláška č.48/2005 -§15
Vyhláška 13/2005 -§ 3
Školní řád - §30 odst. 1 Zákona 561/2004 upravuje pravidla chování nebo
další práva a povinnosti uvnitř školy
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Spolupráce se zákonnými zástupci
Je nutná spolupráce se zákonnými zástupci žáků a
studentů-právo na informace
Rodiče by měly být pravidelně informováni o
řešení případu a o jeho ukončení
Je nebezpečné řešit šikanu bez rodičů
Ředitel školy odpovídá dle §164, odst.1, písmeno f
– Zákona 561/2004
§21, odst. 1 písmeno b,e
§21, odst.2
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CO NEZANEDBAT
Řešení šikany neponechat na žácích
Škola má přesně vypracovaný postup při řešení šikana (příloha MPP)
Přesné určení kompetencí při řešení případů (ředitel školy, zástupce
ředitele,výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel)
Ve školním řádu jasně stanovit pravidla chování žáků(šikana,
záškoláctví, vandalismus,rasismus,drogová závislost,alkoholismus,
kouření)
Stanovení postihu za jednotlivé přestupky
Situaci řešit bezodkladně a bez emocí
Šetření vest taktně, pečlivě a důkladně
Je nutné, aby daný problém řešilo více pracovníků podle určených
kompetencí
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CO NEZANEDBAT
Pokud škola nedokáže sama problém řešit je nutné
požádat odborníka - nejlépe z Pedagogicko –
psychologické poradny
Neodborný zásah může poškodit oběť a posílit
šikanování – např. velký soucit
Zvláštní
postavení
má
školní
metodik
prevence(ředitel zodpovídá za jeho další
soustavné vzdělávání- odbornou způsobilost v
rámci
dalšího
vzdělávání
pedagogických
pracovníků – Vyhláška č. 72/2005 Sb.
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POUČENÍ
Vždy odsoudit čin žáka a dát to všem najevo
Přesvědčit i ostatní účastníky jednání, aby čin odsoudili
Důležitá úloha výchovné komise nebo podobné instituce školy
Nutnost proškolení pracovníků v dané problematice
Vést pečlivě zápisy z jednání, jak při šetření stížnosti, tak při řešení
přestupku(podpisy účastníků)
Spolupracovat s okresním metodikem prevence
Citlivě se snažit zmírnit šok rodičů z informace o přestupku dětí
Přesvědčit je o snaze školy neublížit dítěti , ale pomoci mu
Zvážit pečlivě sankce vůči žákovi
V případě prokázaného přestupku mimo školu by měla škola zohlednit
tuto skutečnost v rámci výchovné práce s žákem
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Projekty a činnosti Odboru školství,mládeže a sportu v oblasti
primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže
Semináře
1) STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM PŘÍBRAM, ulice 28. října 24, 261 01 Příbram VII
a) Jak psát projekty a žádat o granty -5. - 6. 5. 2005,
b) Jak rozeznávat příznaky a první projevy šikanování ve školním prostředí – 26.-27. 5. 2005, 6. -7.
10. 2005
c) Zvyšování právního vědomí metodiků prevence rizikových faktorů chování dětí a mládeže
8.-9. 12. 2005
d) Seznámení s činností mediační a probační služby – 3. 11. 2005
e) Klíčov – seminář –jednodenní vzdělávací akce ve výchovném ústavu – 4. 11. 2005
f) III. krajská konference Primární prevence rizikových faktorů chování dětí a dospívajících
pro ředitele, školní metodiky prevence a okresní metodiky prevence středních škol
29. - 30. 9. 2005
2) INSTITUT FILIA, Sokolská 26, 120 00 Praha
a) Kurz protidrogové prevence pro mateřské školy- 25. – 26. 10. 2005
b) Kurz protidrogové prevence pro I. stupeň základních škol - 2. – 3. 6. 2005
c) Výjezdový doplňkový kurz - instruktážní akce přímé preventivní práce s dětmi ve třídách 1. stupně
základní školy
3) CENTRUM DOHODY, V Hůrkách 1292/9, 158 00 Praha 5
a) Nácvik sociálně psychologických dovedností ve volbě povolání – 10. – 11. 11. 2005
b) Role učitele v primární prevenci – 19. – 20. 5. 2005
c) Zážitková pedagogika jako efektivní forma primární prevence – 2.- 4. 11. 2005
d) Prevence stresu a pracovního vyhoření – 9. – 10. 2005
4) ÚSTAV PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKY, r.s., Bašty 6, 602 00 Brno
a) Zjišťování rizikových oblastí v sociálních skupinách - DORIOS
b) Šikana ve školním prostředí - prevence a práce s ní
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Projekty a činnosti Odboru školství,mládeže a sportu v oblasti
primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže
Soutěže
1) IV. ročníku výtvarné soutěže pro MŠ
DDM „Na Výstavišti“ Mladá Boleslav, Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav
Název: Svět očima dětí
téma: „ Pomáhám mamince“, „Zvířátka v pohádkách“, Umím pracovat“, „Rádi sportujeme“
2) IV. ročníku - fotografické soutěže - SŠ, SOU a U
DDM Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56, 290 01 Poděbrady
téma: „Fantazie života“, „ Jsme nepoučitelní“, „Agresivita kolem nás“, „Přátelství“
3) II.ročníku literární soutěže pro SŠ, SOU a U
DDM Mělník, Na Polabí 2854, 276 01 Mělník
téma: „ Nebezpečí ulice“, „Můj vzor“ „ Život za školou“, „Doping a drogy ve sportu“
4) II. ročník výtvarné soutěže ZvŠ, DVÚ, Dětské domovy
Labyrint- středisko vzdělávání a volného času Kladno, Arbesova 187, 272 01 Kladno
téma: „Sport je můj kamarád“, „Pomáháme si“, „Poznáváme Středočeský kraj“, „Nebezpečí
v dopravě“- 12. 10. 2005
5) II. ročníku výtvarné soutěže pro I. a II. stupeň základních škol
DDM Kralupy nad Vltavou,Smetanova 168, 270 01 Kralupy nad Vltavou
Název : Svět je nádherná kniha
Keramická dlaždice - téma „Krásná příroda“, „Pohádková postava“, „Můj domov“,
„Moje nejmilejší zvířátko“, „ Moje oblíbená hračka“, „Procházka přírodou“, „Dívám se kolem
oblíbený sport“. 6) Soutěž „Ukaž co víš o Středočeském kraji“

sebe“ a „ Můj
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SPORTOVNÍ AKCE
IV. ročník Plavecko – běžeckého poháru – okresní soutěže – duben
2005, krajské finále 4. 5. 2005 Čelákovice
Juniorský maraton – 8. 4. 2005 – kvalifikace na běh Benátky
nad Jizerou - Venezia (Řecko)
Pouličním fotbalem k toleranci „Balance 2006“ 2. 5. - 5. 5. 2005
II.Olympiáda pro děti ČR, Brno 2005 – 21. 6. - 26. 6. 2005
Seminář moderní tělovýchovy Střední Čechy - 21.9. - 24. 9. 2005 –
Samopše
Ocenění žáků a studentů hejtmanem Středočeského kraje
za reprezentaci kraje na soutěžích a přehlídkách školního roku
2004/2005 - 3. 10. 2005 v Národním domě na Smíchově
Mezinárodní volejbalový turnaj „O pohár hejtmana Středočeského
kraje“, 5. 10. - 8. 10. 2005 Brandýs nad Labem
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SPORTOVNÍ AKCE
Mezinárodní turnaj krajů
„ O pohár predsedu bratislavského samosprávného kraja“ –
rychlostní kanoistika, střelba – 9. 10. 2005
Mezinárodní turnaj krajů
„ O pohár predsedu bratislavského samosprávného kraja“ –
plavání, šachy, judo – 29. 10. 2005
O pohár hejtmana Středočeského kraje v přehazované – okresní
kola – říjen 2005, krajské finále 31. 10. 2005 Mělník
O pohár hetmana Středočeského kraje ve vybíjené – okresní
soutěže listopad, krajské finále bude upřesněno- ,, Čelákovice
Vyhlášení Sportovec Středočeského kraje – prosinec 2005

33

Soutěže a přehlídky MŠMT
STATISKA

Soutěže a přehlídky MŠMT - statistika

Rok

Dotace MŠMT

Počet soutěží

Počet organizátorů

2002

3 125 000,00 Kč

339 (1 ÚK)

51

2003

3 338 000,00 Kč

351(3 ÚK)

77

2004

3 355 000,00 Kč

362(3ÚK)

64

2005

3 444 000,00 Kč
13 262 000,00 Kč

289(4ÚK)*

57*

* údaje za 1. pololetí
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Grantový program
FOND SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Fond sportu a volného času
Rok

Počet žádostí

Počet přidělených grantů

celkem částka(v Kč)

2002

356

119

18 000 000

2003 - 1. kolo

590

127

22 419 500

2003 - 2. kolo

160

16

2 139 700

2004

662

211

22 507 000

2005

598

204

24 459 261

35

Projekty a činnosti Odboru školství,mládeže a sportu v oblasti
primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže

Program I – preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a
nestátními neziskovými organizacemi

Program I

Požadované dotace

Počet
žadatelů

Počet
zafinancovaných
projektů

1 094 000, 00 Kč

4 157 100, 00 Kč

28

20

2003

1 390 000,00 Kč

1 832 250, 00 Kč

22

22

2004

1 478 000,00 Kč

5 827 415, 00 Kč

81

31

2005

1 478 000,00 Kč

7 032 460,00 Kč

74

35/5 (NNO –
375 000 Kč)

Rok

Státní dotace

2002
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Projekty a činnosti Odboru školství,mládeže a sportu v oblasti
primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže
Co není primární protidrogová prevence

Zdroj.: http://www.drogy-info.cz/article/archive/55/
Vším proti drogám
protidrogová prevence = prevence, která by ztratila smysl / neexistovala by v hypotetickém
případě neexistence nelegálních drog (volně podle Single et al. 1996) - aneb trocha zábavy
nikdy neuškodí
Struktura protidrogové prevence
Protidrogová prevence - heslo, pod kterým může být schováno leccos. Ne vždy se pod tímto
názvem nabízejí cílené preventivní aktivity, někdy jsou jako protidrogové označovány i běžné
"volnočasové" programy (hlavně sportovní).
Hokejbal proti drogám popáté
Autor: (vš)
Zdroj: Boleslavský deník
Datum vydání: 11.4.2005

Obří slalom odradil předškoláky ode drog
Zdroj: Moravský sever
Datum: 28.1.2005
Rubrika: Sport, str. 11
Autor: (kup)
Původní název: Lyžaři proti drogám

37

Projekty a činnosti Odboru školství,mládeže a sportu v oblasti
primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže
Co není primární protidrogová prevence

Modrými dny bez práce proti drogám
Autor: Martin Koukal, exkluzivně pro MF DNES
Zdroj: Mladá fronta DNES
Datum vydání: 6.11.2004

Squashové tornádo proti drogám
Autor: (jk)
Zdroj: Deník Mostecka
Datum vydání: 26.10.2004
Rubrika: Sport Mostecka

Budo proti drogám
Zdroj: Vysočina - noviny Havlíčkobrodska
Datum: 9.10.2004
Rubrika: Zprávy z Vysočiny, strana: 3
Autor: (kna)

Střelbou na koš proti drogám
Autor: Vlastní zpráva
Zdroj: Českobudějovické listy
Datum vydání: 12.5.2003
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Projekty a činnosti Odboru školství,mládeže a sportu v oblasti
primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže
Co není primární protidrogová prevence

Skatepark proti drogám
Autor: (est)
Zdroj: Haló noviny
Datum vydání: 7.2. 2004
Skatepark na Černém vrchu

Kulisu protidrogového a promléčného projektu dokresluje natáčení nové řady
večerníčku
Autor: Stanislav Jelínek
Zdroj: Jihlavské noviny - Vysočina
Datum vydání: 16.10.2003
Původní název: Děti ochutnaly čerstvé mléko a nyní poznají proces výroby

Hráli fotbal proti drogám
Autor: (mach)
Zdroj: Region Frýdek-Místek
Datum vydání: 10.7.2003
Původní název: Hráli fotbal proti drogám nebo Fotbalem proti drogám

Baseballem a mažoretkami proti drogám
Autor: Marie Pokorná
Zdroj: Noviny Třebíčska - Vysočina
Datum vydání: 20.6.2003
Baseballisté proti drogám

Hokejbal proti drogám 03
Hokejbal proti drogám
Zdroj: Region - Karvinsko
Datum vydání 20.5.2003|
Autor: (mot)
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Projekty a činnosti Odboru školství,mládeže a sportu v oblasti
primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže
Co není primární protidrogová prevence

Fotbalový klub chce vytvořit pro chlapce takové podmínky, aby se fotbal pro ně stal
drogou
Podtitulek: Rodiče mohou klubu pomoci
Autor: vd
Zdroj: Orlické noviny
Datum vydání: 16.4.2003

Hokejbal proti drogám
Autor: pn, kim
Zdroj: Hradecké noviny
Datum vydání: 15.4.2003

Squash s Dejdarem proti drogám
Autor: (res)
Zdroj: Region - Frýdecko - Místecko
Datum vydání: 25.3.2003
Dejdar se vrátí s brankářem Haškem
FRÝDEK-MÍSTEK - Martin Dejdar bude moderovat v červnu nejen Královnu squashe, ale také finále
akce Squash proti drogám. Vrátí se tak na "místo činu" po roční pauze. S ním přijede i legendární
hokejový brankář Dominik Hašek.
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Závěr
Odbor školství,mládeže a sportu Středočeského kraje
V oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže odpovídá
za primární prevenci školská koordinátorka sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže ve spolupráci s krajskou
protidrogovou koordinátorkou.
Financuje programy specifické protidrogové prevence.
Odpovídá za metodické vedení pracovníků – okresních a školních
metodiků primární prevence.
Realizuje a vytváří prostor pro odborné semináře a osvětu.
Primární prevence v oblasti školských aktivit vyžaduje mnohem
větší rozsah opatření rovnoměrně pokrytých v kraji, zvláště na
poli prevence před legálními drogami a dalšími rizikovými jevy,
čehož lze dosáhnout prostřednictvím organizačně-technických
opatření a kladením důrazu na kvalitu uskutečňovaných
programů.

