
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis z jednání 

 

Pro Protidrogová komise Rady HMP 

Přítomni  

Ing. Radek Lacko, mjr. JUDr. Jaromír Badin, PhDr. Ivan Douda, Mgr. Veronika 

Hamplová, Mgr. Jana Havlíková, Ing. Ivo Kačaba, MUDr. Hana Karbanová, Mgr. Ondřej 

Počarovský, PaedDr. Petr Přecechtěl, Mgr. Tomáš Řezník, Mgr. Šárka Táborská, Mgr. Jan 

Žufníček 

Omluveni 
Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová, MUDr. Petr Popov, 

PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Jindřich Vobořil 

Věc 

Zápis z 3. jednání Protidrogové komise Rady HMP, které se konalo  

dne 12. 4. 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 135, Nová radnice, Praha 1, 

Mariánské nám. 2 

Zpracoval MUDr. Alena Weberová Počet stran 4  Datum 16. 4. 2018 

 

  

Jednání zahájil ve 14.10 radní R. Lacko, přítomno 12 členů ze 17, komise je schopna usnášet se.  

Přítomní viz prezenční listina, která je součástí zápisu. 

Program jednání:   

1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 8. 3. 2018 

3. Základní témata a cíle protidrogové politiky HMP pro rok 2018 – vyhodnocení uplynulého období 

a návrh 

4. Sekce při PK RHMP 

5. Aktuální informace 

6. Různé 

ad 1. Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu 

Schválení programu bez námitek. 

Hlasování ve 14.11, přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 

Ověřovatelem zápisu je navržena V. Hamplová. 

Hlasování ve 14.11 přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 

ad 2. Schválení zápisu z jednání PK RHMP dne 8. 3. 2018 

Schválení zápisu bez námitek. 

Hlasování ve 14.12, přítomno 12 členů, pro hlasovalo 12 členů. 
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ad 3. Základní témata a cíle protidrogové politiky HMP pro rok 2018 – vyhodnocení uplynulého 

          období a návrh 

Problematika primární prevence z pohledu sekce PPRCH při PK RHMP  

O prioritách v oblasti primární prevence hovořil J. Žufníček, vedoucí sekce. I pro další období zůstává 

prioritou bezpečné klima školy a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence. Od ledna 

probíhá ve více modulech projekt Škola pro všechny, jehož páteří je pokračování vzdělávacího kurzu 

Minimalizace šikany; účastní se ho 350 pedagogů z 29 základních a středních škol. Projekt realizuje 

AISIS, z.ú., z prostředků OP Praha pól růstu. Komunikaci se školami koordinuje oddělení prevence. 

R. Lacko požaduje shrnutí obsáhle vypracovaného materiálu pro primární prevenci do stručného 

zhodnocení činnosti sekce a dosažených úspěchů v primární prevenci v uplynulém období.  

J. Havlíková připomněla, že základní cíle v oblasti primární prevence jsou shrnuty ve schváleném akčním 

plánu. 

Významnou akcí bude opět Pražské fórum primární prevence zaměřené na kyberbezpečnost. 

Celý systém primární prevence je postaven na práci školních metodiků prevence. Postupně se podařilo 

alokovat více finančních prostředků na programy primární prevence ve školách a vzdělávání pedagogů. 

Limitem pro důraznější aplikaci poznatků do praxe je ale pracovní vytíženost školních metodiků 

prevence. Přes dlouholetá jednání na všech úrovních se dosud nepodařilo realizovat snížení jejich přímé 

vyučovací povinnosti na úroveň srovnatelnou s vyučovací povinností výchovných poradců. Tato úprava 

byla připravena a ukotvena do kariérního řádu, který následně v Poslanecké sněmovně PČR nebyl 

schválen. 

ad 4. Sekce při PK RHMP 

Sekce primární prevence 

J. Žufníček informoval, že sekce projednávala výzvu ke snížení přímé vyučovací povinnosti školních 

metodiků prevence z iniciativy metodiků prevence z pražských pedagogicko-psychologických poraden, 

kteří školní metodiky prevence ze své pozice řídí.  Metodici připravili dopis určený radnímu R. Lackovi, 

zodpovědnému za primární prevenci v hl. m. Praze, a ministru školství R. Plagovi, kterým reagují na 

neschválení úpravy přímé vyučovací povinnosti školních metodiků a požadují řešení k posílení pozice 

těchto pracovníků.  

Sekce primární prevence se domnívá, že podpora požadavku ze strany hl. m. Prahy by měla velkou váhu. 

O. Počarovský zdůraznil, že na radního se obracejí zaměstnanci přímo řízených příspěvkových organizací 

hl. m. Prahy, pedagogicko-psychologických poraden. Metodici těchto poraden se se žádostí o řešení 

problému obracejí dopisem na radního i komisi, jako poradní orgán Rady HMP. 

Usnesení: 

PK RHMP podporuje výzvu metodiků prevence z pedagogicko-psychologických poraden na úpravu 

přímé vyučovací povinnosti školních metodiků prevence. 

Hlasování ve 14.55, pro hlasovalo 10 členů, proti 0, zdrželi se 2 členové. 

ad 5. Aktuální informace 

J. Havlíková informovala, že MŠMT připravuje celostátní strategii primární prevence – Národní strategii 

primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2022. 

Připomněla, že Pražské fórum primární prevence se uskuteční 16. 5. 2018 v prostorách Nové radnice, 

Praha 1, Mariánské nám. 2. Pozvánka bude členům komise rozeslána e-mailem. 
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J. Havlíková dále informovala, že se připravuje výjezdní vzdělávací zasedání pro protidrogové 

koordinátory městských částí a metodiky z pedagogicko-psychologických poraden, jehož součástí bude 

i návštěva zařízení Magdaléna, o.p.s., v Mníšku pod Brdy, Včelníku. 

15.10 odešel R. Lacko, přítomno 11 členů, komise je usnášeníschopná. 

R. Lacko pověřil vedením dalšího jednání V. Hamplovou, protidrogovou koordinátorku. 

V. Hamplová informovala, že granty pro adiktologické služby, včetně městských částí, projedná 

17. dubna Rada HMP a následně pak 26. dubna Zastupitelstvo HMP. 

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních 

pro rok 2018 byl projednán Radou HMP dne 27. 3. 2018, usnesení č. 636. Granty nad 200 tisíc Kč 

a dotace pro školy zřizované městskými částmi projedná 26. dubna Zastupitelstvo HMP. 

I. Kačaba poukázal na pozdní rozhodování o dotacích a vyplácení peněz, které způsobuje velkou nejistotu 

více než jedno čtvrtletí. Žádá proto, aby byl pro příští období upraven harmonogram projednávání grantů. 

J. Havlíková sdělila, že školy z důvodu pokrytí celého prvního pololetí a následujících dvou měsíců 

mohou čerpat finanční prostředky až do konce března následujícího roku. Záleží pak na každé konkrétní 

škole, jak si čerpání finančních prostředků rozloží. J. Havlíková dále sdělila, že v oblasti adiktologických 

služeb funguje dlouhodobě systém 4letého financování, kdy jsou vypláceny dotace dle smlouvy již 

začátkem kalendářního roku. Tím je zajištěna kontinuita a brzké vyplácení finančních prostředků. V roce 

2017 ale většina skončila a v roce 2018 budou znovu uzavírány. 

O. Počarovský připomněl, že byla také zrušena pro projekty primární prevence možnost každoročního 

navyšování dle aktuální situace se zvyšováním nákladů, zejména mezd. 

I. Kačaba považuje za potřebné, aby informace o výši dotací byla školám známa během února. 

Š. Táborská požaduje, aby nová metodika byla předložena komisi k posouzení dříve, než bude předložena 

Radě HMP. 

V. Hamplová konstatovala, že systém byl takto nastaven, a upozornila na situaci, že v komisi je mnoho 

zástupců služeb – žadatelů o granty –, a proto by mohlo docházet ke střetu zájmu.  

J. Havlíková doplnila, že grantový systém je složitý, mnohastupňový a projednávání nelze efektivně 

urychlovat.   

Přehled konferencí a seminářů aj.: 

 

Termín 

(datum, čas): 

Akce Místo konání 

16. 5. 2018 

od 9:00 

Pražské fórum primární prevence - 

kyberbezpečnost 

Nová radnice, Praha 1, Mariánské 

nám. 2 

3. - 7. 6. 2018 AT konference Kongres hotel Jezerka, Seč 

13. 6. 2018  

od 9:00 

Antifetfest – vyhlášení výsledků krajského 

kola, projekce filmů 

Kino Lucerna, Praha 1, Václavské 

nám. 
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ad 6. Různé 

V. Hamplová informovala o nástupu nové koordinátorky prevence kriminality Mgr. Martiny Kryšpínové, 

DiS., kontakt je 236 00 4164, martina.kryspinova@praha.eu, a odchodu vedoucí oddělení prevence 

Mgr. Michaly Hánové na mateřskou dovolenou během května. Ve stejné době bude ustanoven zastupující 

vedoucí oddělení prevence. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.35 hod. 

 

 

 

 

Zápis ověřila:  

 

 

 

  ..................................................   ..................................................  

 Mgr. Veronika Hamplová Ing. Radek Lacko 

 členka PK RHMP předseda PK RHMP 

mailto:martina.kryspinova@praha.eu

