Zpráva o činnosti
Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín
za rok 2012
Na začátku roku 2012 bylo zřízeno nové oddělení Městské policie Kolín – Oddělení
prevence kriminality.
Nebylo možné pokrýt poptávku škol přednáškami PČR (velké množství škol i mimo Kolín) a
občanské sdružení, které se přednáškami na téma prevence kriminality zabývalo, nemělo
tyto besedy zdarma. Proto bylo zřízení Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín
vítáno nejen vedeními kolínských škol, ale byly zaznamenány i velmi kladné reakce rodičů.
Přednášková činnost byla zahájena v měsíci březnu 2012. Jednalo se o přednášky pro I. a II.
stupeň ZŠ (1. – 9. ročníky) na I. – VI. ZŠ Kolín a na ZŠ Speciální a praktická Kolín. Jednotlivá
témata byla rozvíjena dle věku žáků i formou her a testů.
Od března 2012 do konce roku 2012 bylo provedeno 59 dvouhodinových přednášek pro
celkový počet 1043 žáků.
Přednášková témata žáky seznámila, proč jsou dvě policie a jejich pravomoce, proč vznikly ve
městech městské policie. Jednotlivá témata budou dále rozvíjena dle věku žáků i formou hry
a testů.
Témata besed v r. 2012
6. r. - Vznik MP, co je prevence, šikana, přestupky, trestné činy
7. r. - Lidská práva a svobody, šikana, přestupky, trestné činy
8. r. - Rozdíl mezi přestupky a trestnými činy, veřejný pořádek, vyhlášky města, trestní
odpovědnost
9. r. - Přestupky x trestné činy /v čem spočívá rozdíl + trestní odpovědnost osob starších 15-ti
let/, veřejný pořádek, drogová problematika ve smyslu trestných činů a přestupků, trestní
odpovědnost osob mladších 15-ti let
V měsíci listopadu 2012 byla navázána spolupráce s 10 kolínskými mateřskými školami /9 +
Soukromá MŠ Klubíčko/, kde se na 21 besedách městské policie s žáčky „mateřinek“
seznámilo s prací strážníků a rizikovými situacemi, se kterými se mohou děti setkat (kontakt
s neznámými lidmi, co udělám, když najdu injekční stříkačku) 660 dětí.
V měsíci říjnu se uskutečnila přednáška, konaná v prostorách Protialkoholní záchytné
stanice v rámci dne otevřených dveří. Přednášky se účastnili nejen žáci základních a
středních škol, ale i občané města. Celkem přednášku navštívilo cca 150 účastníků.

Další činností OPK MP Kolín byla účast na akcích pořádaných městem Kolín, jako byl Den
záchranářů, soutěž Českého červeného kříže, Dopravní soutěž BESIP, dětské dny a akce „80
let hokeje v Kolíně“.
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