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Besedy OPK MP Kolín pro žáky 

 

V 2. pololetí školního roku 2015 – 2016 (od ledna do června 2016) bylo v prostoru Městské 

policie Kolín, ulice Kutnohorská 23, provedeno cekem 31 besed pro 637 ţáků 5. a 9. ročníků 

všech kolínských ZŠ, a na ţádost vedení některých ZŠ i besedy pro 7. ročníky. První část 

besedy se odehrávala v prostoru Městského kamerového dohledového systému (MKDS) a 

byla pro všechny ročníky stejná. Ţáci byli seznámeni s tím, jak je v našem městě prováděn 

dohled nad veřejným pořádkem. Poté následovaly besedy (na vybraná témata), které byly 

připraveny dle metodiky „prevence sociálně patologických jevů“. 

 

V měsíci říjnu aţ prosinci 2016 (1. pololetí školního roku 2016 – 17) byly v prostoru Městské 

policie Kolín, ul. Kutnohorská 23, provedeny besedy pro všechny první třídy 1. - 7. ZŠ Kolín 

a ZŠ Sendraţice, kterých se zúčastnilo 437 prvňáčků. Námětem těchto besed bylo „Rizikové 

chování a nebezpečné situace v domácím prostředí“ a „Povinnosti chodců a cyklistů“. Pro ZŠ 

Speciální a praktickou Kolín byla připravena beseda s prvňáčky v prostoru školy. Cílem besed 

je osvojení zásad bezpečného chování doma i na ulici, nebezpečí kontaktu s cizími lidmi, 

nebezpečí panelových sídlišť (výtahy, sklepní prostory), předcházení úrazům, nález pouţité 

injekční stříkačky apod. 

 

Tak, jako tomu bylo i v letech minulých, pokračuje spolupráce se Střední zdravotní školou 

Kolín. Studenti prvních ročníků navštívili prostory MP, kde se zúčastnili besedy na téma 

„Trestní zodpovědnost mladistvých osob“ (přestupky a trestné činy). V roce 2016 navštívili 

studenti SZŠ Kolín, v rámci spolupráce Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii 

s trestním oddělením Okresního soudu Kolín, také jednání u soudu. Celkem se zde jednalo o 5 

návštěv. 

Lektorskou činnost všech provedených besed pro ZŠ a SŠ, na základě konzultace s vedením 

kolínských škol, zajišťovala str. Helena Honkiszová. 

 

Literární soutěž 

 

Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii, ve spolupráci s městem Kolín, vyhlásila 

v dubnu 2016 literární soutěţ pro ţáky třetích aţ pátých tříd kolínských škol. Děti vytvořily 



krásné příběhy na zadané téma „Dráček Kolíňáček“. Velmi často se objevoval námět „nález 

pouţité injekční stříkačky“. Kaţdý ţák, který do soutěţe svým malým literárním dílkem 

přispěl, obdrţel od Městské policie Kolín a města Kolín malý dárek. Vítězem soutěţe se stal 

ţák 4. A ze 4. ZŠ Kolín Marek Mráz pod vedením třídní učitelky Mgr. Lindy Johanidesové.  

 

Spolupráce se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje 

 

Velmi významnou součástí práce Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii, 

zvláště při získávání nových informací a materiálů, je spolupráce se Vzdělávacím institutem 

Středočeského kraje. Lektory jsou zde významní odborníci z řad adiktologů, pedagogů, 

psychologů a osob, které pracují s problémovou mládeţí. 

 

 

Volnočasové aktivity, zajišťované Oddělením prevence kriminality a komunikace 

s médii, ve spolupráci s ostatními organizacemi 

 

V roce 2016 pomáhalo OPK MP Kolín s organizací těchto akcí a soutěţí: 

 20. ročník „Den záchranářů“ Kolín 

 Cyklotour Kolín „Sejdeme se na ostrově I. – cyklo závody pro děti (Kmochův ostrov) 

 Dětský den v areálu Vodního světa Kolín 

 Soutěţ mladých zdravotníků – ve spolupráci s Českým červeným kříţem 

 259. ročník Bitvy u Kolína – „Válka v krajkách“ (v obci Křečhoř) 

 Streetball cup 2016 + dětský den (areál Vodního světa Kolín) 

 Otevřená ulice 31. 8. 2016 – „Malujeme s Městskou policií Kolín“ 

 „Pod mostem cup“ – horolezci kolínska  – soutěţ pro mládeţ do 16 ti let 

 Den otevřených dveří na Protialkoholní záchytné stanici Kolín – listopad 2016 

 

V roce 2016 byly dále uskutečněny dvě návštěvy v sídle organizace SONS – sdruţení osob 

nevidomých a slabozrakých, ulice Sluneční Kolín. Besedy s členy sdruţení byly na téma 

„Osobní bezpečí“. V rámci spolupráce s MÚ Kolín, vedením města a Odborem sociálních 

věcí a zdravotnictví, obdrţeli všichni účastníci „osobní alarmy“ a bezpečnostní reflexní pásky. 

 

str. Helena Honkiszová – Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín 


