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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:     270 54 705 

DIČ:     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 2021 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 je 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.   

http://www.spolecnekbezpeci.cz/
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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 2021 

  
- 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 2021 

 
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 2021 

 
25 kontraktorů na DPP  

10 dobrovolníků 

 

 
Programy a projekty Společně k bezpečí, z.s. realizované 
v roce 2021 
 

V roce 2021 jsme realizovali projekt primární prevence podpořeného 

MŠMT nebo příslušným krajským úřadem pro rok 2021: 
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1) Individuální projekty 2021_organizace,  PRCH-IP-

organizace_0028/2021, „Dlouhodobý program primární prevence 

2021“, podpořeno MŠMT 

 

2) „Na pohodu 2021“, evidovaného pod číslem 21SMP01-0033, dotace 

z dotačního fondu KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

3) Poradenský den Březová 2021, veřejnoprávní smlouva evidenčním 

číslem: KK02759/2021, dotace z programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu KARLOVARSKÉHO KRAJE na podporu aktivit v oblasti 
prevence kriminality 

 

 

 

Projekty byly finančně podpořené částkami: 

1) Individuální projekty 2021_organizace,PRCH-IP-organizace_0028/2021, 

„Dlouhodobý program primární prevence 2021“ 

Celkový rozpočet 637 422,- Kč 

Přidělená dotace MŠMT 505 422,- Kč 

Skutečně čerpáno z dotace MŠMT 505 422 Kč 

 

2) „Na pohodu 2021“, evidovaného pod číslem 21SMP01-0033 
Celkové výdaje projektu 85 156,- Kč 

Přidělená dotace Královéhradeckého kraje 51.000,- Kč 

 

3) Poradenský den Březová 2021, veřejnoprávní smlouva evidenčním 

číslem: KK02759/2021 

Podpořeno Karlovarským krajem  

Přidělená dotace Karlovarského kraje 150 000,- Kč 
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Ad 1) Individuální projekty 2021_organizace,  PRCH-IP-

organizace_0028/2021, „Dlouhodobý program primární prevence 

2021“, podpořeno MŠMT 

 

Projekt DPPP realizujeme ve školách již několik let. Vedení všech 

zúčastněných škol vyjádřilo potřebu komplexnosti a dlouhodobosti. 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.  

Projekt se skládal ze tří částí, a to aktivit všeobecné, selektivní a 

indikované primární prevence. Do projektu byly zařazeny školy, se 

kterými naše organizace dlouhodobě spolupracuje (přímá práce s třídními 

kolektivy nebo DVPP). Cílem programu byla dlouhodobá komplexní péče, 

vést děti k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře 

přiměřené jejich věku, umožnit orientaci v krizové situaci a být průvodcem 

v nalezení nejschůdnějšího řešení.  

Obsahy všech tří částí programu aktuálně reagovaly na situaci související 

s nouzovým stavem a omezeným režimem škol, což ovlivnilo sociální 

vztahy ve skupinách vč. třídních kolektivů (absence sociálních kontaktů a 

její vliv na vzájemné vztahy uvnitř skupin (tříd), soc. pat jevy, které z 
toho mohou vyvstat, školní neúspěšnost jako následek různých podmínek 

dětí v distančním vzdělávání). Program se stal součástí školní výuky a byl 

školami vřazen do ŠVP. 

Aktivity všeobecné prevence probíhaly ve školním prostředí, aktivity 

selektivní prevence i mimo hlavní školní režim (př. výjezd, spaní v 

knihovně, spaní ve škole, atd.) dle možností dané školy nebo též ve 

školním prostředí. Aktivity indikované prevence probíhaly ve školním 

prostředí. Časový harmonogram byl rozpracován tak, aby odpovídal 

individuálním požadavkům škol respektive tříd a pracovních skupin. U 

jednotlivých prevencí (všeob., selekt., indik.) se časové uspořádání 

lišilo. Program byl realizován v souladu s dalšími aktivitami prevence soc. 

pat. jevů na škole. Tento program by měl vést ke zkvalitnění třídního a 

školního klimatu. Postupně rozvíjí třídní kolektivy v oblasti mezilidských 
vztahů, v oblasti komunikační, sebevědomí, hodnot a připravovat žáky na 

setkání s rizikovými situacemi. Žáci se učili na tyto situace 

reagovat. Aktivity všeobecné primární prevence: 1) práce s tématem 

rizikového chování (př. kyberšikana, domácí násilí, životní hodnoty...), 2) 

práce se třídou jako prevence, 3) práce se třídou, ve které se vyskytne 

rizikový faktor. Témata aktuálně vycházela z požadavků škol, které 

braly ohled na proběhlou distanční výuku a potřeby jednotlivých 

žáků. Aktivity selektivní primární prevence: 1) adaptační program pro 

skupiny, kde je větší pravděpodobnost přítomnosti rizikového faktoru 

přechod z 1. na 2. stupeň ZŠ, (víceletá gymnázia a 1. ročníky SŠ), návrat 

kolektivů z distanční formy vzdělávání (podpora zdravé komunikace mezi 

žáky, nastavení hranic a mantinelů fungování třídního kolektivu), sloučené 
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třídy, nový třídní učitel, + navazující aktivity ve školním prostředí,          

2) intervenční programy – vstupy ve škole, nastartování zdravého klimatu 

třídy. Aktivity indikované prevence - sestavená skupina z dětí, kde je 

předpoklad většího šk. selhávání vzhledem k aktuální situaci ve školství 

(distanční výuka vs rozdíly žáků po návratu k prezenční výuce, 

znovunastartování školních návyků, rituálů u žáků, kteří neměli vhodné 

podmínky během distanční výuky a je možné jejich školního selhávání). 

 

Ad 2) „Na pohodu 2021“, evidovaného pod číslem 21SMP01-0033 

 
Program Na pohodu 2021 byl upraven poměrně dotaci. Proběhl pouze 

v malotřídní škole ZŠ Černý Důl v plném rozsahu uvedeném v dotační 

žádosti. Zahrnoval adaptační výjezd (září) a následné vstupy do tříd. 

Program se týkal žáků celé školy. Splněné cíle projektu v rámci 

adaptačního výjezdu: 1) nastavení odpovědnosti žáků za klima ve třídě, 2) 

provázat třídního učitele se třídou po stránce lidské i komunikační, 3) 

seznámit žáky 1.,2. roč. se žáky 3., 4.a 5. roč., 4) rozvíjet komunikační 

dovednosti (mluvím za sebe, mluví jeden, každý názor je respektován ať 

je jakýkoli..atd..). 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.   
Naplněním obsahu tohoto projektu byla ošetřena hlavní cílová skupina dětí 

ZŠ (1. až 5.roč.) ve vztahu k možnému rizikovému chování, bylo posíleno 

bezpečné prostředí třídy a zároveň školy. Dalším přínosem byla odborná 

práce s vedlejší cílovou skupinou: 1) viděli lektorku přímo při práci a měli 

možnost pozorování, 2) konzultace lektorky s třídními učiteli a vedením 

školy. 

 

 

3) Poradenský den Březová 2021 

 

Hlavní aktivitou projektu byl i tentokrát poradenský den na téma Školní 

násilí – násilí vůči autoritě, který se uskutečnil dne 20. října 2021 

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 dopoledním programu se lektorka Mgr. M. Veselá zaměřila na postupy v 

rizikových a krizových situacích ve škole a předcházení problémům 

v situacích, kdy se jedná buď o aktivní, anebo reaktivní útok vůči školní 

autoritě. V rámci kulatého stolu účastníci nastavovali koordinační 
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mechanismy a ukazovali postupy jednotlivých zúčastněných institucí 

(škola, OSPOD, policie) a možnosti účinné spolupráce.  

 

V odpolední části poradenského dne se konaly dílny s tímto tematickým 

zaměřením: 

A: Kazuistiky – aplikované právo – násilí na učitelích  

B: Hranice – kde končí kompetence školy a kde začínají kompetence 

vnějších institucí 

C: Já učitel, ty intervent 

 
Nástroje pro klidnou výuku 

Jana Ullspergerová (ZŠ Oloví), Martina Grohmanová (Společně k bezpečí)  

Dílna byla věnovaná tréninku součinnosti mezi učitelem a intervenujícím 

specialistou v případech, kdy k intervenci (indikované prevenci) dochází. 

 

Hranice 

Petra Krbcová (ZŠ Františkovy Lázně), Martina Kekulová ((Společně 

k bezpečí z.s). 

Dílna věnovaná nastavení hranic – jak to dělá učitel, jak to dělá intervent. 

 

Aplikované právo 

Michaela Veselá, Kateřina Pospíšilová, Společně k bezpečí z.s. 

Dílna byla věnována rozboru kauz z oblasti násilí ve škole.  

 

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/tmkEYA0PMX4  

Kulatý stůl: https://youtu.be/6IZYyRwodQ4  

 

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 sociálně-

patologických 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 2021 bylo 

realizováno celkem 201 vzdělávacích aktivit, on-line i prezenčně.  

 
V r. 2021 byl spolek významným způsobem aktivní na síti YouTube, a to 

zejména při vytváření videí a metodických doporučení v období nouzového 

stavu. Videa i texty byly určena pro pedagogy, žáky a jejich rodiče a 

zaměřovaly se na změny ve školním prostředí, které souvisely 

https://youtu.be/tmkEYA0PMX4
https://youtu.be/6IZYyRwodQ4
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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, případně dobrovolnicky 

(kanál YouTube), 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 2021 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 

nestandardního fungování škol (nouzový stav) 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). 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UComy-KEKob23wHt1ydStGew
http://www.facebook.com/vasepravaveskole
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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 2021 
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