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Zpráva o činnosti za rok 2020
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Aktuální základní údaje o Společně k bezpečí, z.s.
Úplný název:

Společně k bezpečí, z.s.

Právní forma:

spolek

Oficiální adresa:

Staré Sedlo 92
398 07 Orlík nad Vltavou

IČO:
DIČ:

270 54 705
CZ 27054705

Registrace:

L 4458 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

Bankovní spojení:

215393331/0300

WWW: http://www.spolecnekbezpeci.cz/
Statutární zástupci:
Mgr. Michaela Veselá, členka Výboru a statutární zástupce
Mgr. Kateřina Pospíšilová, členka Výboru a statutární zástupce
Mgr. Martina Kekulová, členka Výboru a statutární zástupce

Historie Společně k bezpečí, z.s.
Společně k bezpečí, z.s. vzniklo v roce 2007 jako občanské sdružení
osob, které se na profesionální i neprofesionální úrovni zabývají
problematikou bezpečnosti, prevence kriminality a vztahy mezi veřejností
a bezpečnostními složkami státu.
V roce 2020 jsme – i přes omezení spojená s nouzovým stavem - navázali
na aktivity z předchozích let: pokračovali jsme ve vzdělávacích,
poradenských, informačních a aktivizačních činnostech určených školám,
samosprávám i veřejnosti, v projektech primární prevence rizikového
chování na školách a dalších projektech zaměřených na prevenci
kriminality a sociálně patologických jevů a interdisciplinární spolupráci
v této oblasti. Část našich aktivit jsme realizovali on-line, část tradičně,
prezenčně. Působíme v mnoha regionech České republiky, především
v kraji Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém a Jihočeském.
Nejvyšším orgánem spolku zůstává Členské shromáždění, výkonným
kolektivním statutárním orgánem je Výbor. Výbor má 3 členy, z nichž
každý jedná jménem organizace samostatně, a to v rozsahu určeném a
schváleném Členským shromážděním. Kontrolní funkci plní Kontrolní
komise.
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Cíle Společně k bezpečí, z.s.
Cílem Společně k bezpečí, z.s. je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi
občany a institucemi veřejné a státní správy a podpořit jejich partnerství
na místní úrovni.
Společně k bezpečí, z.s. usiluje o zvyšování účasti občanů na řešení
problémů na místní úrovni a rozhodování o nich a podporu vzniku
partnerství mezi občany, samosprávou, státní správou, školami,
nevládními organizacemi a místními občanskými aktivitami při řešení
komunálních problémů, které se týkají především oblasti bezpečnosti,
prevence kriminality a sociálních věcí. Tyto cíle realizuje organizace
prostřednictvím
•
•
•
•
•
•

konkrétních projektů
nabídkou poradenské a informační služby v oblasti společného
rozhodování na komunální úrovni
realizací odborných seminářů
pořádáním setkání a diskusí ke konkrétním problémům na místní
úrovni
zprostředkováním zkušeností a příkladů dobré praxe,
vydáváním odborných publikací a informačních materiálů

Společně k bezpečí, z.s. se zaměřuje na ochranu komunit před všemi
projevy protiprávního jednání a sociálně patologických jevů. Zabývá se
mapováním problémových lokalit a skupin v těchto lokalitách a
vytváří návrhy k řešení uvedených problémů.
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Oprávnění, registrace a akreditace Společně k bezpečí,
z.s. v roce 2020
-

akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků na vzdělávací programy

-

certifikace pro oblast primární prevence rizikového chování
na školách:
„Dlouhodobý program primární prevence (DPPP)“ - program školské
všeobecné primární prevence, číslo 12/14/1/CE
„Program adaptace třídního kolektivu (PATK)“ - program školské
selektivní primární prevence, číslo 12/14/1/CE

Struktura Společně k bezpečí, z.s. v roce 2020
Nejvyšším orgánem bylo ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ tvořené všemi
řádnými členy organizace.
Výkonným orgánem byl VÝBOR o počtu 3 členů – statutárních zástupců:
Mgr. Michaela Veselá
Mgr. Kateřina Pospíšilová
Mgr. Martina Kekulová

Zaměstnanci a dobrovolníci
Společně k bezpečí, z.s. v roce 2020
20 kontraktorů na DPP
10 dobrovolníků

Programy a projekty Společně k bezpečí, z.s. realizované
v roce 2020
V roce 2020 jsme realizovali projekt primární prevence podpořeného
MŠMT nebo příslušným krajským úřadem pro rok 2020:
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1) Individuální projekty 2020, PRCH-IP-organizace_0023-2020
„Dlouhodobý program primární prevence 2020“, podpořeno MŠMT
2) „Na pohodu/Vedení poradenského rozhovoru“, evidovaného pod
číslem 20SMP01-0028, dotace z dotačního fondu
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
3) Poradenský den/Prevence a interdisciplinární spolupráce ve škole,
evidovaného pod číslem smlouvy: KK01701/2020, dotace
z programu pro poskytování dotací z rozpočtu KARLOVARSKÉHO
KRAJE na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality

Projekty byl finančně podpořené částkami:
1) Individuální
projekty
2020,
PRCH-IP-organizace_0023-2020
„Dlouhodobý program primární prevence 2020“
Celkový rozpočet 546 000,- Kč
Přidělená dotace MŠMT 382 000,- Kč
Skutečně čerpáno z dotace MŠMT 382 000,- Kč
2) „Na pohodu/Vedení poradenského rozhovoru“, evidovaného pod
číslem 20SMP01-0028
Celkové výdaje projektu 144 391,- Kč
Přidělená dotace Královéhradeckého kraje 78.000,- Kč
3) Poradenský den/Prevence a interdisciplinární spolupráce ve škole,
Podpořeno Karlovarským krajem
Celkové výdaje projektu 223 775,- Kč
Přidělená dotace Karlovarského kraje 187 300,- Kč
1) PRCH-IP-organizace_0023-2020 „Dlouhodobý program primární
prevence 2020“,
Projekt DPPP realizujeme ve školách již několik let. Vedení všech škol
vyjádřilo potřebu komplexnosti a dlouhodobosti vzhledem k tomu, že žáci i
učitelé byli s programem velmi spokojeni. Školy měly zájem o zkvalitnění
programu, proto jsme se rozhodli opět požádat MŠMT o dotaci a
pokračovat v nastavené dlouhodobé školské primární prevenci rizikového
chování dětí a mládeže na ZŠ. Nově jsme do projektu zapojili i předškolní
třídy MŠ. Jedná se o ZŠ, která byla nově sloučena s MŠ. Projekt se skládal
ze dvou částí, a to aktivit všeobecné a selektivní primární prevence.
Základním cílem byla dlouhodobá komplexní péče, vést děti k
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odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich
věku, umožnit jim orientaci v krizové situaci a být průvodci v nalezení
nejschůdnějšího řešení. Program se v každé ZŠ stal součástí školní výuky
a byl zařazen do Preventivního programu školy.
Aktivity všeobecné primární prevence probíhaly ve školním prostředí a
aktivity selektivní prevence probíhaly i mimo hlavní školní režim (př.
výjezd, spaní v knihovně, spaní ve škole, atd.) dle možností dané školy,
poté pokračoval i vstupy do tříd v rámci výuky na ZŠ.
Časový harmonogram byl zpracován tak, že pokrýval školní rok v
jednotlivých ročnících dle aktuálního dění v ČR. Byl realizován v souladu s
dalšími aktivitami prevence rizikového chování na školách. Při práci s
jednotlivými tématy ve třídách nebo při rozvoji uvedených dovedností byly
využity zejména tyto interaktivní metody: diskuse, beseda, aktivity s
prvky zážitkové pedagogiky, skupinové práce, dramatická výchova.
Velký důraz je kladen na práci s alternativními způsoby chování v rizikové
situaci.
Žáci se zamýšlí nad různými možnostmi, jak reagovat v konkrétních
případech např. „Co udělám, když ……“. Cílem nebylo najít nebo předložit
hotové řešení, ale umožnit orientaci v krizové situaci a sestavení krizového
scénáře pro děti a žáky. Záměrem tohoto programu bylo dále vést ke
zkvalitňování třídních kolektivů a posilování pozitivního školního klimatu.
Postupně rozvíjel školní kolektivy v oblasti mezilidských vztahů,
sebevědomí, hodnot a připravoval tak žáky na setkání s rizikovými
situacemi.
Žáci se učili na tyto situace reagovat. Aktivity všeobecné prevence:
1) práce s tématem rizikového chování, 2) práce se třídou jako prevence,
3) práce se třídou, ve které se vyskytl rizikový faktor. Aktivity selektivní
prevence: 1) adaptační program pro skupiny, kde byla větší
pravděpodobnost přítomnosti rizikového faktoru, jako přechod na
2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a 1. ročníky SŠ, sloučené třídy, nový
třídní učitel/ka, 2) intervenční programy – vstupy.
2)
„Na pohodu/Vedení poradenského rozhovoru“, evidovaného pod
číslem 20SMP01-0028
1. část: Na pohodu proběhl ve dvou m. školách a byl upraven poměrně
dotaci.. V ZŠ Černý důl zahrnoval a) výjezd (září) a následný vstup do
třídy. Program se týkal žáků celé školy. Na a.v. byly následující výstupy
projektu:1) navodit atmosféru odpovědnosti za třídu u třídy samotné 2)
provázat třídního učitele se třídou po stránce lidské i komunikační 3)
seznámit žáky 1.,2.r a 3.,4.a 5. roč. 4) rozvíjet komunikační dovednosti
(mluvím za sebe, mluví jeden, každý názor je respektován ať je
jakýkoli..atd.. , ty se podařilo odstartovat. Bylo nastaveno "bezpečí" třídy
jako základ pro kvalitní fungování třídy a celé školy. Společně jsme
vytvořili Dohodu třídy pro další fungování ve škole. Setkání ve škole
navazovalo a vycházelo z aktuálních potřeb třídy. V ZŠ Adršpach program
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probíhal ve školním prostředí pro třídy (2. r.,3. a 4. r. a 5.r.), celkem čtyři
setkání po třech hodinách. Program navazoval na práci v minulých letech
a zahrnoval témata vš. p. p. Témata: základní komunikační dovednosti,
ladění se na druhé, soukromí, osobní údaje a jejich ochrana, prevence
kouření a alkoholu, zpětná vazba, spolupráce. Byly zařazeny techniky
zaměřené na posílení pozitivních vztahů mezi dětmi nebo pozitivních
stránek jejich osobnosti, o které se mohou v budoucnosti při setkání se
soc. pat jevy opřít. Naplněním obsahu tohoto projektu byla ošetřena
hlavní cílová skupina dětí ZŠ (1.-5.r.) ve vztahu k možnému riz. chování,
bylo posíleno bezpečné prostředí třídy a zároveň školy. Dalším přínosem
byla odborná práce s vedlejší cílovou skupinou1) viděli lektorku přímo při
práci a měli možnost pozorování 2) konzultace lektorky s třídními učiteli a
vedením školy.
2. část Tréninkový program vedení poradenského rozhovoru proběhla
online ve dnech 23. a 24.11.studiovým způsobem v rozsahu 16 hodin,
přímé vstupy účastníků přes chat, telefon. Vzdělávací program je
akreditován, z KH kraje se programu zúčastnily 34 osoby. KÚ KHK měl
k tréninkovým dnům přístup. Přínos pro KHK-34 osoby v tréninku pro
pokročilé.
Cílová skupina: ŠMP, vedení škol, pedagogové, pracovníci školních
poradenských pracovišť. Cíle splněny, udržitelnost projektu na další roky:
pokračování v r. 2021.
3) Poradenský den/Prevence a interdisciplinární spolupráce ve
škole
Cílem projektu bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost s konkrétními
možnostmi a nástroji prevence rizikových jevů ve škole.
Hlavní aktivitou projektu byl poradenský den na téma Prevence a
interdisciplinární spolupráce ve škole, který se uskutečnil dne 24. září
2020 v Březové u Sokolova. Jednalo se o akreditovaný vzdělávací program
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedle pedagogů byli
cílovou skupinou také pracovníci neziskových organizací působících
v oblasti prevence rizikového chování na školách, příslušníci Policie ČR,
úředníci obcí, strážníci obecních policií, pracovníci orgánů sociálně-právní
ochrany dětí, poradenští pracovníci z pedagogicko-psychologických
poraden a další odborníci pohybujícím se v problematice školské prevence
v regionu Karlovarského kraje.
V první části dopoledního programu se lektorka Mgr. M. Veselá zaměřila
na postupy v rizikových a krizových situacích ve škole a předcházení
problémům: jak postupovat v souladu se zákonem, slepé cesty, otevřené
cesty, kompetence školy i ostatních institucí (PPP, OSPOD, policie…),
možnosti účinné spolupráce. Na praktických ukázkách a příkladech
předvedla efektivní postupy krok za krokem při řešení nejtypičtějších
rizikových situací: násilí ve škole, nejobvyklejší školní konflikty a rizikové
projevy chování.
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Druhá část dopoledního programu poradenského dne byla věnována
diskusi (formou kulatého stolu se zástupci jednotlivých institucí) nad
tématem kriminality a rizikového chování v prostředí internetu.
Východiskem diskuse byl dokumentární film „V síti“ z r. 2020, kulatého
stolu diskutovali zástupci škol (metodici prevence), žáků, Policie ČR,
orgánu sociálně právní ochrany dětí a Společně k bezpečí, z.s. Cílem
diskuse bylo představit účastníkům poradenského dne možnosti
interdisciplinární spolupráce při řešení konkrétního problému na lokální
úrovni a také vyjasnění působnosti a pravomocí (kompetenčních hranic)
jednotlivých subjektů.
V odpolední části poradenského dne se konaly dílny s tímto tematickým
zaměřením:

Kavárna „Knihárna“
Jana Ullspergerová (ZŠ Praha-Lipence), Petra Krbcová (ZŠ Františkovy
Lázně)
Dílna byla věnovaná představení nástroje, jehož cílem je budování vztahů
mezi učiteli a žáky, školou a rodiči, resp. školou a místní sousedskou
komunitou, a také námětům pro práci se třídou v oblasti prevence
rizikového chování.
Řízený rozhovor (nejen) pro
poradenské pracovníky ve škole

metodiky

prevence

a

další

Martina Kekulová, Společně k bezpečí z.s.
Ve druhé z dílen představila lektorka Martina Kekulová doporučení
k vedení řízeného rozhovoru ve škole – rozhovoru vedeného pro dosažení
určitého cíle, řešení problému s rodiči, žáky.
(Ne)Bezpečná škola
Hana Procházková (ZŠ Březová u Sokolova, Pavlína Vojtěchová, ředitelka
CMZŠ Lerchova v Brně)
Tématem dílny byla interdisciplinární spolupráce v oblasti prevence ve
škole a vymezení kompetencí subjektů. Téma bylo představeno na
problematice řešení školního násilí.
Kazuistická dílna
Michaela Veselá, Společně k bezpečí z.s.
Dílna byla věnována rozboru kauz z oblasti školské prevence a práva ve
škole.
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Z celého dopoledního programu a z vybraných dílen byl pořízen
videozáznam, který je dostupný na YouTube kanálu Společně k bezpečí,
z.s.
Hlavní příspěvek: https://youtu.be/CUvKqYEHqz0
Kulatý stůl: https://youtu.be/Yqn9YeunZaQ
Záznamy z dílen byly až do prosince přístupné pouze přihlášeným školám
(vzhledem k tomu, že akce se nemohlo zúčastnit přímo fyzicky tolik
účastníků, kolik mělo zájem, měly přihlášené školy možnost sledovat akci
dálkově. V prosinci jsme obě videa otevřeli a umožnili tak přístup
každému, kdo má zájem. Mezi tím byl záznam profesionálně vyčištěn a
zvukově optimalizován a v prosinci byl na kanál znovu sehrán a otevřen
zcela nově v režimu volném.

Společně k bezpečí, z.s. pro veřejnou správu (od r.2008)
Cílem programu je poskytování poradenství a tvorba odborných materiálů
pro instituce a orgány veřejné správy v oblasti bezpečnosti a prevence
kriminality.
V roce 2020 byly v rámci projektu realizovány tyto aktivity:
•
•

•

konzultační činnost v oblasti školské veřejné správy pro
města a obce jako zřizovatele škol (např. MČ Praha 22 aj.)
konference Laskaví a efektivní učitelé sobě, která byla
zaměřena na výměnu dobré praxe při komunikaci školy se
žáky, rodiči a sdílení inovativních pedagogických nástrojů
(proběhla v prosinci 2020 on-line)
realizace průzkumu pocitu bezpečí v rámci projektu Asistenti
prevence kriminality v Aši (pro město Aš)

Aktivity v rámci programu jsou realizovány jako objednaná služba,
program nemá dárce.

Bezpečná škola, bezpečná rodina (od. r.2007)
Náplní programu je pořádání vzdělávacích aktivit pro školy a školská
zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, instituce veřejné správy,
nevládní organizace a příslušníky Policie ČR, které se týkají sociálněpatologických a jiných negativních jevů souvisejících s prací s dětmi a
mládeží. Témata seminářů: prevence, diagnostika a vyšetřování školního
šikanování, školní nekázeň, tvorba školního a vnitřního řádu, právní
vědomí v prostředí ZŠ, SŠ a školských zařízení, prevence kriminality a
sociálně patologických jevů ve školním prostředí aj. V roce 2020 bylo
realizováno celkem 270 vzdělávacích aktivit, on-line i prezenčně.
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V r. 2020 byl spolek významným způsobem aktivní na síti YouTube, a to
zejména při vytváření videí v období nouzového stavu. Videa byla určena
pro pedagogy, žáky a jejich rodiče a zaměřovala se na změny ve školním
prostředí, které souvisely s uzavřením škol a vzdělávání distančním
způsobem. Odborné i laické veřejnosti jsme tak zdarma nabízeli
doporučení a výklady nejdůležitějších mimořádných opatření, které měly
dopad na školy (práva a povinnosti v období vzdělávání distančním
způsobem, hodnocení, komunikace mezi školou a rodinou atd.). Veškerá
videa
jsou
přístupná
na
našem
YouTube
kanálu
https://www.youtube.com/channel/UComy-KEKob23wHt1ydStGew
Program bude pokračovat i v následujících letech. Aktivity v rámci
programu jsou realizovány jako objednaná služba, program nemá dárce.

Bulletin (ne)Bezpečná škola
Od roku 2018 začal spolek vydávat bulletin (ne)BEZPEČNÁ ŠKOLA, který
je určen pedagogům, žákům a studentům, jejich rodičům a odborné i
široké veřejnosti.
Bulletin je zaměřen prakticky, obsahuje konkrétní návody na řešení
různých situací v oblasti prevence rizikového chování ve škole, školského
práva, klimatu školy a dalších souvisejících témat. Bulletin je k dispozici v
elektronické podobě, objednávat lze jednotlivá čísla i roční předplatné (viz
objednávky).
Vychází 5x ročně vč. prázdninového speciálu.

Poradenská činnost pro školy i veřejnost
•

V průběhu celého roku 2020 poskytoval spolek poradenskou činnost
pro školskou veřejnost (učitele, ředitele, rodiče, sociální pracovníky)
v oblasti právního vědomí a prevence kriminality, a to
prostřednictvím telefonické linky, mailem a také prostřednictvím
facebookového
profilu
„Vaše
práva
ve
škole“
na
www.facebook.com/vasepravaveskole
.
Zejména
v období
uzavřených škol jsme odpovídali na průměrně desítky dotazů týdně.
Poradenskou činnost realizuje spolek zčásti jako činnost
dobrovolnickou (jedná se zejm. o tu část poradenství, které je
určeno žákům a jejich rodičům).
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Spolupracující subjekty
Moravskoslezský kraj
Jihočeský kraj
Liberecký kraj
Prevalis, z.s.

Poskytovatelé dotací a grantů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Královehradecký kraj
Karlovarský kraj

Poděkování
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo se na realizaci našich aktivit
spolupodíleli, naši činnost podporovali finančně, radou i jinou pomocí.
Děkujeme také všem našim příznivcům, dobrovolníkům a zástupcům
médií.

Považujete naši činnost za užitečnou?
•

podpořte nás jednorázovým finančním příspěvkem či trvalým
příkazem k úhradě na náš účet číslo
215393331/0300
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Hospodaření Společně k bezpečí, z.s. za rok 2020
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020
sestavená podle §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
1. Popis účetní jednotky
Název: Společně k bezpečí, z.s.
Sídlo: Staré Sedlo 92, 398 07, Orlík nad Vltavou
Právní forma: zapsaný spolek
IČ: 27054705
Den vzniku účetní jednotky: 29.1.2007
Zdaňovací období: od 1.1.2020 do 31.12.2020
Rozvahový den: 31.12.2020
Okamžik sestavení účetní závěrky: 22.5.2021
1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní, hospodářská a další činnost): zlepšit komunikaci a spolupráci mezi
občany a institucemi veřejné správy a podpořit jejich partnerství na místní úrovni.
1.2. Organizační struktura a statutární orgány: členské shromáždění - výbor - statutární zástupci
2. Údaje o použitých účetních metodách
Organizace účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro neziskové organizace
Způsoby oceňování
Nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách.
Dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách.
Přijaté úvěry
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Nebyly přijaty.
Poskytnuté zástavy a záruky
Zástavy budov v účetní hodnotě: 0,-Zástavy pozemků v účetní hodnotě: 0,-3. Informace k dani z příjmů
3.1. Použité daňové úlevy
Byla použita daňová úleva ve výši 30% základu daně.
4. Poskytnuté transfery ze státního rozpočtu v roce 2020
Provozní - MŠMT Kč 382 000,-Provozní - Královéhradecký kraj Kč 78 000,-Provozní Karlovarský kraj Kč 187 300,-5. Zřízené účelové fondy
Nejsou zřízeny.
6. Majetek pořízený formou finančního pronájmu (leasing)
Nebyl pořízen.
7. Významné poškození nebo zničení majetku
Nebylo.
8. Poskytnuté nebo přijaté významné dary
Nebyly.

9. Významné probíhající soudní spory
Nejsou vedeny.
10. Jiné významné události, které nastaly od 31.12.2019 do data sestavení účetní závěrky.
Nenastaly.
11. Pohledávky k 31.12.2020 : Kč 0.-12. Závazky ke dni 31.12.2020: Kč 606,-Okamžik sestavení: 22.5.2021

Vyhotovila: Jitka Káclová

Mgr. Michaela Veselá, v.r., statutární zástupce
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