
Městská policie Pardubice  

oddělení preventivně informační služby  

  

  

  

Nabídka témat přednášek pro základní stupeň školství:  

  

  

První stupeň:  
  

       1.- 3. třída – Bezpečné chování doma a na ulici, zásady volání na tísňové linky,                  

kontakt s cizí osobou.  

  

4.- 5. třída - Dopravní výchova pro chodce a cyklisty – teoretická část, Dopravní 

výchova pro chodce a cyklisty  - praktická část (cvičné jízdy na DDH) 

Přednášky: seznámení s pojmy přestupek, trestný čin, zásady bezpečného 

chování nejen doma a ve škole, ale i na internetu.  

   

V případě zájmu o Dopravní výchovu, která je určena pro 4. a 5. ročníky 

kontaktujte str. Alexandra Hylmara, tel: 604 161 262.   

  

  

Druhý stupeň:  
  

6. ročník   Právo, morálka, odpovědnost   

  

-  Cílem přednášky je pochopit podstatu pravidel ve společnosti, porozumět                 

rozdílům mezi právem a morálkou, následky porušování pravidel ve                  

společnosti - tresty, sankce, zákazy, opovržení společnost atd.  

  

7. ročník     Šikana, kyberšikana v trestněprávním kontextu, bezpečný internet  

  

            -       Při přednášce seznamujeme žáky s trestním zákonem a s trestnými činy 

souvisejících s šikanou a kyberšikanou. Také se zaměříme na bezpečné užívání 

internetu a rizika, která se v kyberprostoru vyskytují (kybergrooming, sexting, 

kyberstalking, apod.)  

 

  

8. ročník    Trestní zákon, zákon o odpovědnosti mládeže  

 

- Cílem je seznámit žáky s funkcí trestního práva ve společnosti, strukturou 

trestního práva, trestní odpovědností a s pojmy pachatel, spolupachatel, 

alternativní trest, orgány činné v trestním řízení apod.   



 

  

9. ročník   Závislosti   

- Program je zaměřen na problematiku zneužívání legálních i nelegálních 
návykových látek v trestněprávním kontextu. Problematiku alkoholismu a 
tabakismu (nikotinové sáčky, elektronické cigarety, zahřívané tabákové 
výrobky, vaporizéry). Rizika závislostí a kde hledat pomoc.  

 
 

 

*** 

 

  Učitelé si vyberou zaměření dle potřeby   

 

 Délka přednášky na 1 nebo 2 vyučovací hodiny (dle individuální dohody)   

 nabízíme možnost úpravy nebo provázanost daných témat dle vašich 

individuálních potřeb  

 možnost domluvy na jiné námi nenabízené téma, podle vašich aktuálních 

potřeb  

   

  

  

Přednášky zajišťuje oddělení Preventivně informační služby.  

Tel: 466 859 228  

e-mail: prevence@mppardubice.cz  
 


