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Setkání PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
pondělí 19. 1. 2009, 15.30 – 17.00 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

Zápis ze setkání 
Setkání se zúčastnili:  členové PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi, zástupci základních 
a středních škol na území města Český Brod, místostarosta města Bc. Jakub Nekolný, zástupce 
Občanského poradenského střediska Mgr. Jiří Zeman a koordinátorka zpracování Komunitního 
plánu paní Veronika Svěcená, DiS. Seznam účastníků je uveden níže. 

Program setkání:  

1. Představení preventivních aktivit realizovaných na školách 

2. Nabídka poskytovatelů sociálních služeb vůči školám 

3. Možnost vzájemné spolupráce 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 
Představení preventivních aktivit realizovaných na školách 
Gymnázium 

- realizován preventivní program 
- osvědčují se adaptační kurzy  pro první ročníky, financováno z prostředků žáků, realizuje 

Eliška Strakošová 
- programy a služby jsou využívány podle toho, jaká nabídka přijde, jediné čeho se drží je, 

že nemají zájem o akce s velkými skupinami 
- témata drogy, závislosti, násilí apod. jsou zařazovány i do výuky 
- spokojeni byli také s výjezdem pro pedagogy 
- do školy dojíždí cca ½ dětí 

Základní škola praktická 
- pracuje především se žáky se sociálně znevýhodňujícího prostředí 
- prevence sociálně patologických jevů zahrnuje zejména individuální práce se žáky a práce 

s rodinou 
- škola realizuje turnaje, soutěže a projekty 
- besedy např. s kriminalistou 
- spolupracují i s Občanským sdružením Leccos – NZDM Klub Zvonice 
- škola nepodporuje preventivní akce s velkou skupinou 
- škola zaměstnává asistenta pro děti ze znevýhodňujícího prostředí 
- k dispozici jsou trampolíny, snoezelen   
- minimální preventivní program je na webových stránkách 

1. ZŠ Český Brod 
-  v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracuje s o. s. Prostor Kolín 
- ve škole funguje školní parlament, schránka důvěry 
- škola má k dispozici širokou nabídku zájmové činnosti cca 50 hodin týdně 
- realizuje různé projekty 
- k řešení problémů dětí je k dispozici školní psycholog (k dispozici je každé pondělí), jeho 

služby mohou využít i rodiče dětí. 
- preventivní programy ve velkých skupinách nevyužívají 
- financování preventivních aktivit podporuje částečně město Český Brod, částečně škola 

připravuje projekty 
-  paní ředitelka zpracovávala téma prevence patologických jevů na školách v ČB a okolí – 

zajímavým podnětem je setkávání učitelů 
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Střední odborná škola 
- škola zařazuje tematické bloky s preventivními tématy v jednotlivých předmětech 
- část preventivních aktivit realizuje i domov mládeže 
- škola realizovala i adaptační program – má zájem o jeho pravidelnou realizaci 
- jsou využívány i  jednorázové preventivní aktivity dle nabídky 
- žáci školy se účastní i různých humanitárních akcí 
- informační materiály pro studenty škola zajišťuje ve spolupráci s občanským sdružením 

Drak 
- U prvních ročníků spolupracuje škola s o. s. Leccos 
- Studentům jsou k dispozici pomůcky pro sportovní aktivity a učebna PC 
- K dispozici schránka důvěry – je nevyužívaná 
- Výchovný poradce konzultuje problémy studentů – např. finanční problémy, rozvod 

rodičů, potíže v domácnosti, apod. pomoc hledá v návazné sociální síti 
- SVP Kolín zajišťovalo besedu o extremismu – studenti nebyli spokojeni 
- Pedagogicko-psychologická poradny Nymburk nespolupracuje 
- Problémy, které škola řeší – kouření, občas alkohol 
- Jako problém je spatřována přítomnost dealerů drog – nádraží, prostranství před školou 
- ¾ studentů dojíždí 
- Domov mládeže – vycházky do 17:30, poté program na budově, případně mohou opustit 

domov za účelem návštěvy kina nebo divadla 
2. Základní škola Český Brod 

-  realizuje volnočasové aktivity pro žáky 
-  pobytové kurzy 
-  konzultace výchovného poradce 
-  zajištění preventivních programů prostřednictvím o. s. Prostor 

Příkladem dobré praxe může být: 
- školní psycholog, případně výchovný asistent 

Požadavky škol: 
- nabídka programů prevence i pro žáky prvního stupně 
- pomoc při řešení definovaných problémů v kolektivu 
- vzdělávání pedagogů, případně jejich setkávání 

 
 Představení sociálních služeb 
Občanské sdružení Prostor Kolín 

- k dispozici má 4 lektory a poskytuje služby 14 školám 
- programy realizuje pro 6 – 9. třídu 
- v Českém Brodě spolupracuje se ZŠ Žitomířská i 2. základní školou 
- organizace nabízí program jednorázové primární prevence (délka 3x 45min), ale také 

dlouhodobou spolupráci setkání 4x ročně (3x 45 min.) 
- využívá zážitkové techniky – témata drogy, šikana, xenofobie, rasismus, vztahy 
- v rámci bloků je možná přítomnost učitele 
- do budoucna organizace plánuje setkávání učitelů a rozvoj jejich dovedností v rámci 

technik práce se třídou – nejprve se počítá práce s výchovnými poradci 
- v rámci preventivních aktivit jsou žákům předávány kontakty na další sociální služby 
- sdružení také nabízí adaptační kurzy pro 6. třídy ZŠ a 1. ročníky středních škol 
- nabídka také zahrnuje program selektivní prevence – diagnostika kolektivu – zahrnuje 6 

setkání během roku  
- ve spolupráci s K-centrem lze využít i setkání pro rodiče – drogová problematika 
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Občanské sdružení Leccos 
- nabízí služby pro děti a mládež v NZDM Klub Zvonice 
- nezahrnuje pouze program pro trávení volného času, ale také poradenství ve složitých 

životních situacích 
- služba má především romskou klientelu 

Závěry: 
- zástupcům škol bude rozeslán adresář poskytovatelů sociálních služeb 
- pokud budou školy chtít, bude zveřejněn kontakt na školní psychology, asistenty, 

výchovné poradce v adresáři – zástupci škol pošlou informace V. Svěcené 
- paní ředitelka Mgr. Drahomíra Čutková zašle V. Svěcené svoji práci zabývající se 

prevencí 
- J. Kratochvílová rozešle informační letáky o NZDM Zvonice zástupcům škol 
- Pracovní skupina na některé ze svých příštích schůzek navrhne případné zlepšení 

spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a škol 
 

• Příští schůzka se bude konat v pondělí 16. 2. 2009 v 15:30 v zasedací síni českobrodské 
radnice 

• Téma příští schůzky podpora vzdělávání pracovníků 
 

Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici na webové stránce města 
www.cesbrod.cz , pod odkazem úřad, informace, koncepční materiály, Komunitní plán sociálních 
služeb. 

Koordinátorkou prací je paní Veronika Svěcená (svecena@cesbrod.cz), tel.: 321 612 124. 

 
 
Zapsal: Jiří Zeman  
Doplnila: Veronika Svěcená 
27. 1. 2009  
 
 



                              Komunitní plánování sociálních služeb Města Český Brod 

  Občanské poradenské středisko o. p. s., Veverkova 1 343, 500 02  Hradec Králové 
Tel.: 498 500 355, e-mail: kpss@ops.cz 

                                                                                  

První setkání PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
pondělí 19. 1. 2009, 15.30 – 17.00 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

Příloha  
 
 
 

PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 

Kratochvílová Jana NNO-O.s.Leccos-předsedkyně 

Petr Steklý, Bc.  O.s.Prostor 

Jiří Převrátil O.s.Prostor 

František Janík, Mgr. SOŠ Český Brod 

Jaroslav Korselt SOŠ Český Brod 

Jana Stanková SOŠ Český Brod 

Drahomíra Čutková, 
Mgr.  

1. ZŠ ČB – Žitomířská 

Šnajdrová Marie, Mgr.  ZŠ a Prš Český Brod 

Vargovčíková Zuzana ZŠ a Prš Český Brod  

Magda Kudrnáčová Gymnázium Český Brod 

Nekolný Jakub, Bc. Místostarosta města 

Zeman Jiří, Mgr. OPS Hradec Králové 

Veronika Svěcená, DiS. MěÚ ČB – koordinátorka 

 
 
 
 
 


