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Úvod   

Samospráva města Čelákovic pozorně sleduje a dlouhodobě vyhodnocuje vývoj 

situace v oblasti rizikového chování v rámci svého území. Je zřejmé, že současná 

situace neodpovídá představám zastupitelů města a občanů. Častým terčem kritiky je 

poškozování majetku města a majetku občanů, výskyt osob pod vlivem návykových 

látek na veřejných místech, zneužívání tabákových výrobků a alkoholu nezletilci.   

 

Na základě výše uvedených faktů se rozhodla Rada města Čelákovic zadat 

zpracování projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 

2018“ a zabezpečit jeho následnou realizaci.  

 

Projekt je zpracován v rozsahu požadavků vedení města a je zaměřen na žáky 

základních škol, jejich pedagogy, na rodiče žáků a na obyvatele města. 

 

Proč celoměstský projekt prevence rizikového chování? 

Město Čelákovice již dlouhodobě realizuje a financuje ve spolupráci s různými 

institucemi řadu aktivit zaměřených na potírání a minimalizaci výskytu patologických 

jevů. Vzhledem k jejich roztříštěnosti je složité vyhodnocovat jejich efektivitu. Chybí 

přehled, který by umožňoval sledovat alespoň základní penzum poskytovaných 

informací a získávaných kompetencí cílových skupin v oblasti prevence rizikového 

chování.  

 

                    
 

Na základě poznatků získaných z každodenní pedagogické a poradenské praxe, z 

realizace aktivit v rámci minimálních preventivních programů (MPP) škol lze 

konstatovat velký zájem žáků o informace související s projevy, které jsou 

označovány jako rizikové chování. Některé z nich jsou nedílnou součástí dnešní doby  

a mladá generace mnohdy marně hledá odpovědi na své otázky. Jejich rozhodování 

často vychází z neúplných, nepřesvědčivých, tendenčních a manipulativních 

informací či nedostatečné znalosti problematiky ze strany některých rodičů  

i pedagogů. Nezřídka se setkávají i se zlehčujícím či přímo propagujícím přístupem 

některých blízkých lidí, nebo lidí, kteří jsou vnímáni jako tzv. celebrity, ty se mnohdy 

stávají jejich vzory. Rovněž vzhledem k časté zaneprázdněnosti rodičů dochází 

k situacím, kdy nemají představu o prostředích, ve kterých se jejich děti pohybují,  

o problémech, které jejich děti řeší (osamění, neúspěch, obavy z budoucnosti, obavy 

z nezaměstnanosti rodičů, ze zklamání, z rozpadu životních jistot, apod.), a o 

alternativách únikových cest z každodenní reality života (virtuální svět, drogy, 



adrenalinové činnosti, party, sebepoškozování apod.). V souvislosti s tím se může 

vytvářet prostor pro pochybnosti, beznaděj a experimentování.   

 

Na základě zkušeností z praxe je nezbytné vytvořit širokou informační základnu 

s ambicí oslovit a zapojit co největší počet mladých lidí a občanů města.  

Ke zvýšení efektivity realizovaných preventivních aktivit je důležité, aby sdělované 

informace byly podpořeny lékařskými a sociologickými výzkumy, pedagogickými 

znalostmi a praktickými zkušenostmi z oblastí výchovy, odpovídajícím vědomím 

odpovědnosti za svá jednání a právním stavem v dané problematice. Efektivnost 

aktivity je přímo úměrná pedagogickým a přesvědčovacím dovednostem lektora, jeho 

znalostem problematiky, jeho životními zkušenostmi, důvěryhodností  

a schopností odpovídajícím způsobem reagovat na otázky dětských i dospělých 

posluchačů. Pak lze předpokládat, že kombinace předaných znalostí a kompetencí 

umožní dětem a mládeži základní orientaci v náročných životních situacích a zvýší 

pravděpodobnost jejich správných rozhodnutí. 

 

                                      
 

Optimálním řešením se jeví využití systému primární prevence v základních školách, 

který plošně působí na věkovou skupinu 9 – 15 let. Slabým místem současného 

systému je určitá nesystémovost a nekoordinovanost preventivních aktivit, což 

nepřispívá k jejich objektivnímu hodnocení, a není zřejmé, jakou úroveň  

a kvalitu informací přináší jednotlivým věkovým skupinám. Zároveň je potřebné 

rozšířit působení systému o osvětu rodičů, dětí, učitelů a pedagogů volného času. 

Důvodem je skutečnost, že mnozí rodiče i pedagogové nemají odpovídající 

informace o trendech rizik souvisejících s výchovou současné mladé generace a o 

prostředí, ve kterém se pohybuje. 

 

Situace v oblasti rizikového chování na území města samozřejmě souvisí i se 

systémem represivních opatření. Problematika ochrany veřejného pořádku byla 

konzultována s vedením města za účasti velitele Městské policie (MP) Čelákovice. 

Z konzultací vyplynulo, že za současných materiálních a personálních podmínek a 

stávajícího legislativního stavu nelze předpokládat výraznější zvýšení účinnosti již 

prováděných opatření. Prováděná opatření MP jsou zcela v mezích jejich zákonného 

oprávnění a nelze požadovat jejich překročení.  

 

Možnosti využití represivních opatření ze strany Policie ČR vychází z vymezené 

působnosti jednotlivých útvarů a reálných personálních a materiálně technických 



podmínek. Vzhledem k vývoji globální bezpečnostní situace lze předpokládat, že 

priority Policie ČR na úseku ochrany veřejného pořádku budou směrovány zejména 

na úkoly související s ochranou obyvatelstva před teroristickými útoky a předcházení 

projevům rasové nesnášenlivosti. Plnění uvedených úkolů nepochybně zatíží i 

místně příslušný útvar Obvodního oddělení Policie ČR Čelákovice, což samozřejmě 

odčerpá kapacity z úkolů plněných v rámci ochrany veřejného pořádku. 

 

Nelze ani předpokládat možnost zintenzivnění aktivit specializovaných útvarů, např. 

Národní protidrogové centrály (NPDC). Ta plní úkoly centrálního policejního garanta 

v boji proti drogám v České republice, vyhledává, odhaluje, dokumentuje a objasňuje 

nedovolenou výrobu, dovoz, vývoz, převoz, obchod a šíření zakázaných látek v 

případech, kdy tato jednání mají charakter organizovaného zločinu v rámci celé 

České republiky a mezinárodní policejní spolupráce.  

 

Obsahové zaměření projektu 

Obsahové zaměření projektu je charakteristické snahou motivovat děti  

a mladistvé k minimalizaci projevů rizikového chování, k pozitivnímu přístupu k životu 

a ke zdravému životnímu stylu.  

 

Projekt rovněž akceptuje významnou roli rodičů a široké rodiny ve výchově dětí. 

Vytváří podmínky pro získání nezbytných informací a znalostí rodičů při hodnocení 

rizikovosti jednání svých dětí, při správné a efektivní „rodičovské“ reakci.  

 

Umožňuje v rámci dalšího vzdělávání pedagogů napomáhat vytvářet podmínky pro 

jejich připravenost a správnou reakci na nové situace, se kterými se setkávají ve 

vzdělávacím procesu.  

 

Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti výstupů projektu je nezbytné neustále vzdělávat 

a školit pedagogické pracovníky v oblastech diagnostiky, řešení rizikového chování a 

v možnostech preventivního působení na žáky. 

 

Na vzdělávání v problematice rizikového chování musí navazovat dostatečná a 

atraktivní nabídka volnočasových aktivit. Z pohledu zadavatele projektu se jedná   

o střediska volného času, o sportovní kluby a kulturní zařízení působící na území 

města.  

 

Systém preventivního vzdělávání a nabídka organizovaných volnočasových aktivit 

nepochybně pozitivně ovlivní tvorbu žebříčku životních hodnot mladé generace.  

 

Dlouhodobé cíle realizace projektu jsou: 

- snížit míru kriminality na území města; 

- motivovat rodiče dětí k aktivní účasti na řešení projevů rizikového chování;  

- minimalizovat případy narušování veřejného pořádku; 

- zkvalitnit vztahy v třídních kolektivech a zvýšit sociální dovednosti žáků. 



Z pohledu krátkodobých cílů lze předpokládat pozitivní ovlivnění cílových skupin: 

- v hodnocení a řešení náročných životních situací; 

- ve způsobu trávení volného času; 

- v upřednostňování zdravého životního stylu; 

- ve zvýšení profesních dovedností pedagogických pracovníků; 

- ve zvýšení informovanosti rodičů v oblastech potenciálních rizik spojených 

s výchovou dětí. 

 

A) Volnočasové aktivity realizované na území města pro děti a 

mládež   

Garant: Městský úřad Čelákovice, odbor školství, informací a kultury (viz příloha) 

 

B) Systém prevence rizikového chování v rámci MPP ZŠ a v oblasti 

spolupráce školy a rodiny 

Garant: PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství Praha a základní 

školy na území města Čelákovice 
 

Je nepochybné, že soudobá společnost přináší množství rizik ohrožujících zdravý 

vývoj mladé generace. Výchovu je nutné vnímat v komplexním ovlivňování postojů 

dětí a mladých lidí k jednotlivým rizikům a ve vytváření žádoucích životních hodnot.   

Školní prostředí vytváří podmínky vhodné pro systematické, dlouhodobé  

a cílené působení. 

 

Na základě kvalitní pedagogické diagnostiky lze včas podchytit příznaky možného 

rizikového chování a využít specifických pedagogicko-psychologických metod a 

forem práce k jeho předcházení a minimalizaci případných projevů.  

 

Preventivní aktivity jsou zaměřeny na: 

- řešení a pozitivní ovlivňování vztahů v třídních kolektivech (šikana, 

kyberšikana, ponižování, posměšky, pomluvy, urážky, vulgarity, fyzické ataky, 

ničení věcí, …); 

- řešení individuálních problémů (problémy dospívání, vztahy k druhým, 

zvládání náročných životních situací);  

- odmítání návykových látek (energetické nápoje, alkohol, tabákové výrobky  

a další nelegální návykové látky pro jejich věk);  

- prevenci nedrogových závislostí (PC, mobilní telefony, výherní hrací přístroje, 

videoloterní terminály…);  

- tvorbu žebříčku životních hodnot (společensky žádoucí pořadí); 

- prevenci kriminálního jednání (majetková trestná činnost, ublížení na zdraví, 

vandalismus, trestná činnost se sexuálním podtextem, …);  

- vytváření a ovlivňování úrovně právního vědomí (znalost práv a povinností); 

- zdravý životní styl.  

 



Předpokládané aktivity projektu: 

a) besedy pro žáky; 

b) semináře a přednášky pro učitele a pedagogy volného času; 

c) besedy a osvětové akce pro rodiče a občany; 

d) poradenská a konzultační činnost pro členy samosprávy města, školy a 

rodiče; 

e) peer program;   

f) adaptační výjezdy.     

 

Ad a) Besedy pro žáky 

Besedy pro žáky základních škol budou realizovány v rámci „Minimálních 

preventivních programů“ se zaměřením na témata prevence rizikového chování 

vhodná pro cílovou věkovou skupinu. Konkrétní program akce bude navržen na 

základě předchozí diagnostiky třídního kolektivu, připomínek a požadavků vedení 

školy. Po ukončení akce proběhne její vyhodnocení s vedením školy, třídním 

učitelem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Z každé akce bude 

zpracováno písemné vyhodnocení, které bude s doporučením a získanými poznatky 

předáno vedení školy.         

 

Ad b) Semináře a přednášky pro učitele a pedagogy volného času 

Semináře pro pedagogy budou zaměřeny na předání poznatků a informací 

souvisejících s rizikovými formami chování mladé generace. Pedagogové budou mít 

možnost zvyšovat své profesionální vnímání příznaků rizikového chování žáků, 

prostor pro uvědomění si možných příčin a důsledků takových projevů a alternativ 

řešení situace, schopnost kvalifikovaně spolupracovat s rodiči, případně 

s příslušnými institucemi při řešení a předcházení zjištěných příznaků či projevů 

patologického chování. 

 

Ad c) Besedy a osvětové akce pro rodiče a občany 

Besedy pro rodiče a občany budou zaměřeny na zajištění jejich informovanosti o 

příznacích a důsledcích rizikového chování dětí, na doporučení na správné reakce 

při rizikovém chování dětí a mládeže a na nabídku možností řešení konkrétních 

problémů, včetně možnosti spolupráce se školou, příp. s dalšími institucemi. 

 

Ad d) Poradenská a konzultační činnost pro členy samosprávy města, školy a 

rodiče 

Poradenská a konzultační služba bude realizována na základě požadavků škol a 

vedení města.  

 

Ad e) Peer program 

Peer program směřuje k pozitivnímu ovlivňování názorů a postojů mladých lidí 

prostřednictvím vrstevníků. V období dospívání nabývá tento vrstevnický vliv 

značného významu.  Program dává možnost oslovit a pozitivně ovlivnit děti, které se 

rozhodují mezi nerizikovým a rizikovým chováním. Nabízí dětem identifikační vzorce 



chování (kde chybí dítěti vzor, může mu ho dát peer aktivista). Do peer programu se 

dají zapracovat téměř všechna aktuálně ožehavá témata – drogy, násilí, šikana, 

rasismus, rizikové sexuální chování apod. Je prokázáno, že názory vrstevníků 

odmítající tyto projevy přijímají děti lépe, než názory dospělých. Program využívá 

aktivitu dětí, nic jim nepředkládá hotové, za pomocí peer aktivistů musí každou 

změnu uskutečnit samy.  

 

 
                                                                                

Ad f) Adaptační výjezdy 

Adaptační výjezdové akce jsou určeny třídním kolektivům v případech problémových 

třídních vztahů, výskytu závažných projevů patologického chování mezi žáky a 

významných organizačních a personálních změn.  

 

Adaptační výjezdy pro pedagogické sbory jsou realizovány s cílem zvýšit profesní 

kompetence pedagogů v rámci prohlubování jejich znalostí v práci s třídními 

kolektivy, individuálního přístupu k žákům vyžadujícím specifické pedagogické 

vedení a zvyšování úrovně jejich právního vědomí v oblasti školské legislativy, práv  

a povinností. Vzdělávací část výjezdu je doplněna sportovně rehabilitačními 

aktivitami zaměřenými na dodržování zásad hygieny práce a efektivního odpočinku 

v rámci přípravy na výkon pedagogických činností.   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Část A) Volnočasové aktivity realizované na území 

města pro děti a mládež 

 

1) Volnočasové aktivity a vzdělávací programy garantované městem 

Čelákovice prostřednictvím městem zřízených organizací v roce 2016 

 

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace  

Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice 

kontakt: tel. 326 991 217, 604 200 215   

e-mail: mddm.celakovice@seznam.cz 

ředitelka: Ing. Alena Zradičková 

webové stránky: www.mddmcelakovice.cz 

 

Sportovní a turistické  

Pohybové hry I – věk 3 – 4leté děti 

E. Bukačová, N. Pokorná 

st 15.30 – 16.15 hodin, malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského                              

 

Pohybové hry II – věk 5 – 6leté děti a 1. třída 

E. Bukačová, N. Pokorná 

st 16.30 – 17.30 hodin, malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského                                

 

Plavání I, II – kurzy pro začátečníky a pokročilé, děti od 120 cm výšky, věk předškolní,  

1. – 9. třída 

M. Bukač, E. Bukačová 

pá 15.15 – 16.00 a 16.15 – 17.00 hodin, Městský bazén                                                        

 

Atletika I, II – věk předškolní s doprovodem, 1. – 9. třída, mládež 

J. Ryneš, N. Strachová (ve spolupráci s TJ Spartak Čelákovice, oddíl atletiky)               

st a pá 17.00 – 19.00 hodin, září – říjen a duben – květen, Městský stadion 

listopad – březen, tělocvična ZŠ J. A. Komenského                                                            

 

Atletika – III, IV – věk předškolní, 1. – 4. třída 

R. Michalíková, M. Svašková, M. Kváčová 

út a čt 15.00 – 16.30 hodin, září – říjen a duben – květen, Městský stadion 

listopad – březen, Sokolovna 

               

Basketbal, dívky – věk 1. – 4. třída 

V. Špička st., V. Špička ml. 

po 16.15 – 17.45 hodin a čt 17.15 – 18.15 hodin, tělocvična ZŠ J. A. Komenského 

 

Florbal, přípravka – věk 1. – 2. třída,  

Z. Dragounová (ve spolupráci s oddílem Orka Čelákovice)  



út 16.30 – 18.00 hodin a pá 16.00 – 17.30 hodin, hala Bios;           

 

Volejbal – věk 4. – 5. třída 

K. Klaudová                                                                                                              

st 16.00 – 17.30 hodin, hala Bios  

pá 15.45 – 17.00 hodin, tělocvična ZŠ J. A. Komenského (září, tenisové kurty)             

 

Medvědi, turistický oddíl – věk 3. – 9. třída 

J. Vaněk, M. Vaňková             

čt 17.15 – 19.00 hodin, MDDM Havlíčkova  

 

Medvíďata, turistický oddíl – 1. – 2. třída 

J. Vaněk, M. Vaňková 

čt 16.30 – 17.30 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Orienťáček, základy orientace v přírodě i ve městě – věk 1. – 6. třída 

M. Kalinová, M. Liberdová 

st 15.00 – 16.30 hodin, MDDM Havlíčkova                                                                 

 

Čertíci z krabičky, cvičení pro aktivní neposedné děti – věk předškolní 

1. – 2. třída   

I. Marešová                                                                                                                      

čt 15.00 – 16.00 hodin, malá tělocvična ZŠ J. A. Komenského 

 

Šachy, začátečníci – věk 1. – 5. třída, 

E. Platz (ve spolupráci s TJ Spartak Čelákovice, šachový oddíl) 

st 17.15 – 18.15 hodin, Sokolovna 

 

Šachy, pokročilí – věk 1. – 5. třída  

R. Kubíček (ve spolupráci s TJ Spartak Čelákovice, šachový oddíl) 

pá 16.30 – 18.00 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě                                                                                                                          

                                  

Výtvarné kroužky a kurzy 

Výtvarný kroužek – věk 1. – 4. třída 

H. Jandurová 

út 15.00 – 16.15 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě 

 

Artefiletika, výtvarný kroužek – věk 4. – 7. třída  

H. Jandurová 

čt 15.00 – 16.30 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě 

 

Kutílek I, výtvarně rukodělný kroužek – věk předškolní, 1. – 2. třída 

M. Slováková 

po 15.00 – 16.00 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě 



Kutílek II, výtvarně rukodělný kroužek – věk 3. – 4. třída 

M. Slováková 

po 16.15 – 17.15 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě                              

 

Kutil, výtvarná dílna – věk 5. – 6. třída  

M. Slováková                         

út 15.00 – 16.30 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Čárotvary I, výtvarný kroužek – věk 3. – 6. třída 

D. Sedláková                      

pá 14.00 – 15.30 hodin, MDDM Havlíčkova  

 

Čárotvary II, výtvarný kroužek – věk předškolní, 1. – 2. třída 

D. Sedláková 

pá 15.45 – 17.00 hodin, MDDM Havlíčkova                                       

 

Paličkování, kurz paličkované krajky – věk 4. – 9. třída, mládež, dospělí 

A. Cyrínová        

út 17.00 – 18.30 hodin, MDDM Havlíčkova             

 

Výtvarné kurzy – víkendové 

(ve vypsaných termínech) 

Výtvarné víkendové dílny I, tkaní, textil, rouno, módní doplňky – věk 2. – 9. třída, 

mládež, dospělí, 

A. Oppová, I. Dolejšová 

ne 14.00 – 17.30 hodin, MDDM Havlíčkova  

ve vypsaných termínech: 22. 11. Věncování, 24. 1. 2017 Tkaní 

 

Výtvarné víkendové dílny II, základy řemesel a dalších výtvarných technik – věk 

3. – 9. třída, mládež, dospělí 

A. Zradičková 

so a ne 14.00 – 17.30 hodin, MDDM Havlíčkova  

ve vypsaných termínech: 

7. 11. Drhání, Macramé, A. Zradičková 

6. 12. Krosienky, hřebenový stávek, A. Cyrínová 

7. 12. Vánoční drátování, A. Zradičková 

16. 1. 2017 Encaustika, malování voskem, V. Polreichová 

 

Šperk pokaždé jinak, tvoříme šperky různými technikami, z různých materiálů – 

věk 3. – 9. třída, mládež, dospělí 

A. Zradičková 

so a ne 14.00 – 17.30 hodin, MDDM Havlíčkova 

ve vypsaných termínech: 

3. 10. Šité korálky I, V. Polreichová 



24. 10. Fimo I, V. Polreichová 

8. 11. Rybí šupinky, vyšívání, A. Cyrínová 

14. 11. Pryskyřice, V. Polreichová 

31. 1. 2017 Neplecha na plechu, D. Sedláková 

 

Košíkování, pedig I – věk 3. – 9. třída, mládež 

A. Borovičková                                   

so 15.00 – 18.15 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě 

ve vypsaných termínech: 19. 9., 24. 10., 14. 11., 21. 11., 12. 12. 

 

Košíkování, pedig II – věk 3. – 9. třída, mládež 

A. Borovičková                                  

ne 15.00 – 18.15 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě 

ve vypsaných termínech: 20. 9., 25. 10., 15. 11., 22. 11., 13. 12. 

 

Naplocho, cyklus výtvarných kurzů, plošné grafické techniky – věk 3. –  9. třída,  

mládež, dospělí 

D. Sedláková 

ne 14.00 – 17.30 hodin, Klub Čajovna v Technických službách 

ve vypsaných termínech: 18. 10., 15. 11., 13. 12., 17. 1. 2017 

    

Korálkování – věk 3. – 9. třída, mládež a dospělí 

T. Klímová 

ne 13.30 – 17.00 hodin, MDDM Havlíčkova 

ve vypsaných termínech: 20. 9., 11. 10., 1. 11., 29. 11., 10. 1. 2017 

 

Estetika a vzdělávání 

Klíček, kroužek hravou formou rozvíjí schopnosti, důležité pro úspěšný start ve 

škole – věk předškolní 

H. Jandurová        

st 15.00 – 16.05 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě 

 

Hraboši I, historie, vyřezávání – věk 4. – 9. třída, mládež 

J. Strach 

st 15.00 – 17.30 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Hraboši II – historie, vyřezávání – věk 4. – 9. třída, mládež 

J. Strach 

po 15.00 – 17.30 hodin, MDDM Havlíčkova              

 

Taneční kroužek I Piškvorky, výrazový a moderní tanec – věk 1. – 3. třída 

K. Žemličková, K. Zumrová 

pá 15.00 – 16.00 hodin, tělocvična ZŠ J. A. Komenského 

 



Taneční kroužek II Lentilky, výrazový a moderní tanec – věk 3. – 5. třída 

R. Weyrostková, K. Zumrová 

pá 16.00 – 17.00 hodin, tělocvična ZŠ J. A. Komenského 

 

Taneční kroužek III Flash, výrazový a moderní tanec – věk 5. – 7. třída 

K. Zumrová, E. Forejtová 

pá 18.00 – 19.00 hodin,  tělocvična ZŠ J. A. Komenského 

 

Taneční kroužek IV Scarlett, výrazový a moderní tanec – věk 8. – 9. třída, mládež  

R. Weyrostková, K. Zumrová 

pá 17.00 – 18.00 hodin, tělocvična ZŠ J. A. Komenského 

 

Street Dance, začátečníci I – věk 1. – 5. třída 

P. Ježek, T. Klímová 

po 17.00 – 18.00 hodin, tělocvična Městského bazénu 

 

Street Dance, mírně pokročilí II – věk 1. – 5. třída 

P. Ježek, T. Klímová 

po 18.00 – 19.00 hodin a čt 18.00 – 19.00 hodin, tělocvična Městského bazénu 

 

Street Dance, pokročilí III – věk 6. – 9. třída 

P. Ježek, T. Klímová 

po 19.00 – 20.00 hodin, tělocvična  Městského bazénu 

 

Break Dance – věk 1. – 9. třída, mládež  

P. Ježek, T. Klímová 

čt 19.00 – 20.00 hodin, tělocvična Městského bazénu 

 

Foto Design – věk 5 – 9. třída, mládež a dospělí 

M. Beneš  

út 15.30 – 17.30 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Divadlo „Od paty až k hlavě“, improvizace, expresivní přístupy, práce 

s loutkami – věk předškolní, 1. – 5. třída 

L. Třešňáková 

čt 15.30 – 17.00 hodin, Klub Čajovna v Technických službách 

 

Žonglování POI (ne s míčky) začátečníci a mírně pokročilí – věk 3. – 9. třída, 

mládež,  

M. Čapek, J. Koreňová 

st 18.00 – 19.30 hodin, sálek SOŠ 

 

Žonglování POI, skupina T.E.T.R.I.S, pokročilí – věk mládež, dospělí,  

M. Čapek 



po 19.00 – 20.30 hodin, sálek v SOŠ 

Jazykové kurzy 

Angličtina s pohybem a písničkou, začátečníci – věk předškolní, 1. – 2. třída 

M. Kalinová 

po 14.00 – 14.45 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Angličtina s pohybem a písničkou, pokročilí – věk předškolní, 1. – 2. třída 

M. Kalinová 

po 15.00 – 15.45 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Angličtina I, mírně pokročilí – věk mládež a dospělí 

M. Hrdinka 

út 16.45 – 18.15 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Angličtina II, středně pokročilí – věk mládež a dospělí 

M. Hrdinka 

čt 18.30 – 20.00 hodin – klubovna v Kulturním domě 

 

Angličtina III, nejvíce pokročilí – věk mládež a dospělí 

M. Hrdinka 

út 18.30 – 20.00 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Přírodověda, technika 

Štěňata – ekohrátky, přírodovědný kroužek – věk předškolní, 1. – 2. třída 

A. Zradičková 

pá 14.30 – 15.30 hodin, MDDM Havlíčkova 

 

Lodní modeláři, modely řiditelné vysílačkou – věk 5. – 9. třída, mládež 

K. Majer 

út 16.45 – 19.30 hodin, klubovna MDDM v Kulturním domě 

 

Kluby, relax a další činnosti 

Magic karetní klub – věk 4. – 9. třída, mládež, dospělí 

J. Braniš 

čt 17.00 – 19.00 hodin, Klub Čajovna v Technických službách 

 

Srazy účastníků příměstských letních táborů – věk předškolní (s doprovodem), 1. 

– 6. třída, mládež a dospělí 

A. Zradičková  

ve vypsaných termínech  

17. 10. – podzimní sraz 

6. 12. – vánoční sraz a táborové zpívání 

so nebo ne 14.00 – 18.00 hodin, MDDM Havlíčkova 

 



 

Divadelní společnost „ Lopuch“ 

L. Cvrk 

pá 17.00 – 21.30 hodin, Klub Čajovna v Technických službách 

 

Zápisné – na 2. pololetí školního roku 2015/2016 

Zájmové útvary 

Zápisné a 

celkem 

Kurzovné 

celkem 

Cena za 1 

vyučovací 

hodinu 
Poznámka 

děti mládež děti mládež děti mládež 

1) Sport a turistika 

Pohybové hry I, II 400,-             

Plavání I, II     900,-   90,-     

Atletika I, II 200,-           (+ oddílové poplatky) 

Atletika III, IV 200,-           (+ oddílové poplatky) 

Florbal, přípravka 200,-           (+ oddílové poplatky) 

Volejbal 200,-           (+ oddílové poplatky) 

Medvědi 350,-           (+ oddílové poplatky) 

Medvíďata 350,-           (+ oddílové poplatky) 

Orienťáček  400,-             

Čertíci z krabičky  400,-             

Šachy 200,-           (+ oddílové poplatky) 

2) Výtvarné kroužky a kurzy 

Výtvarný kroužek   800,- 
      

Artefiletika 700,- 
      

Kutílek I, mladší 500,- 
      

Kutílek II, starší 500,- 
      

Kutil, výtvarná dílna 500,- 
      

Čárotvary I  700,- 
      

Čárotvary II 700,- 
      

Paličkování 
  

600,- 720,- 50,- 60,- 
12x za pololetí, kurz 

končí 30.4. 

3) Výtvarné kurzy – víkendové (ve vypsaných termínech) 

Výtvarné víkendové dílny 

 I  
  za 1 kurz: 140,- 160,- 35,- 40,- 

4 vyuč. h./kurz              

vč. zákl. mat. 

Výtvarné víkendové dílny 

II  
  za 1 kurz: 140,- 160,- 35,- 40,- 

4 vyuč. h./kurz             

vč. zákl. mat. 

Šperk pokaždé jinak   za 1 kurz: 140,- 160,- 35,- 40,- 
4 vyuč. h./kurz              

vč. zákl. mat. 

Košíkování I – děti, mládež  

sobota  
  

za 5 

kurzů: 
500,- 600,- 25,- 30,- 

4 vyuč. h./kurz    

(materiál se platí u 

lektora) 

Košíkování II – děti, mládež   

neděle 

 

za 5 

kurzů: 
500,- 600,- 25,- 30,- 

4 vyuč. h./kurz    

(materiál se platí u 

lektora) 

Naplocho – děti, mládež 

neděle 
  za 1 kurz: 140,- 160,- 35,- 40,- 

4 vyuč. h./kurz              

vč. zákl. mat. 

Korálkování  3D – děti, 

mládež  

neděle 

  za 1 kurz: 100,- 160,- 25,- 40,- 4 vyuč. h./kurz 

4) Estetika a vzdělávání 



Klíček 500,- 
      

Hraboši I 500,- 500,- 
     

Hraboši II 500,- 500,- 
     

Taneční I A, A je to 650,- 
      

Taneční I B, Piškvorky 650,- 
      

Taneční II, Lentilky 650,- 
      

Taneční III, Flash 650,- 
      

Taneční IV, Scarlett 650,- 650,- 
     

5) Estetika a vzdělávání (pokračování) 

Street Dance I + II          Po                       

začátečníci + mírně 

pokročilí   
  

720,- 800,- 45,- 50,- 
16x za pololetí, do 

31. 5. 

Street Dance I + II           Čt                              

začátečníci + mírně 

pokročilí           
  

675,- 750,- 45,- 50,- 
15x za pololetí, do 

31. 5. 

Street Dance I + II      Po/Čt                  

začátečníci + mírně 

pokročilí         
  

1395,- 1550,- 45,- 50,- 
 

Street Dance III+BD        Po                     

pokročilí                                   
720,- 800,- 45,- 50,- 

16x za pololetí, do 

31. 5. 

Street Dance III+BD        Čt                           

pokročilí   
675,- 750,- 45,- 50,- 

15x za pololetí, do 

31. 5. 

Street Dance III+BD   Po/Čt                               

pokročilí                              
1395,- 1550,- 45,- 50,- 

 

Foto Design 400,- 
      

Divadlo  

„Od paty až k hlavě“ 
500,- 

      

Žonglování s POI 400,- 
      

Žonglování s POI 

T.E.T.R.I.S. 
400,- 

      

5) Jazykové kurzy (mládež) 

Angličtina s pohybem a 

písničkou I   
640,- 

   

40 Kč/hod.                

16x za pololetí 

Angličtina I                       Út 

mírně pokročilí       
50,- 

17x za pololetí,                

2 vyuč. h. 

6) Přírodověda, technika 

Lodní modeláři  400,-             

7) Kluby, relax a další činnosti 

Magic karetní klub 300,-             

Srazy účastníků 

příměstských letních 

táborů 

    

        

30,- Kč/rok 

registrační poplatek 

Dámský klub, Patschwork             
30,- Kč/rok 

registrační poplatek 

Táborové muzicírování 200,-             

 

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace  

Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice 

kontakt: tel. 326 991 260  

e-mail: info@zuscelakovice.cz 



ředitelka: Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová 

webové stránky: http://zus.celakovice.cz 

 

 Počet žáků Školné/měsíc 

Hudební obor 533 240,- Kč 

Výtvarný obor 163 200,- Kč 

Taneční obor 112 180,- Kč 

Literárně-dramatický  47 160,- Kč 

Celkem 855  

 

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 

J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice 

kontakt: tel. 326 998 211  

e-mail: info@zs.celakovice.cz 

ředitelka: PaedDr. Alena Pechalová 

webové stránky: www.zs.celakovice.cz 

 

Stupeň Název 

kroužku 

Věk 

žáků 

Vedoucí 

kroužku 

Den Čas od – do  Učebna 

I. Angličtina 

pro děti 

3. – 4. 

třídy  

R. Hrušková úterý 15.20 – 16.05 č. 110 

I. Kroužek 

počítačů  

(2 skupiny) 

2. – 5. 

třídy  

J. Marek pondělí       

úterý 

13.40 – 14.25            

13.40 – 14.25 

č. 108 

I. Kroužek 

vybíjené 

4. – 5. 

třídy 

R. Michaliková středa 12.40 – 13.25 tělo-

cvična 

I. Hra  na 

flétnu 

1. – 3. 

třídy 

M. 

Kosobudová 

úterý 13.00 – 13.45 č. 244 

I. Pěvecký 

kroužek 

1. – 4. 

třídy 

H. Kopecká středa 13.45 – 14.30 č. 238 

I. + II. Angličtina 5. – 6. 

třídy 

V. 

Michelčíková 

středa 13.45 – 14.30 č. 110 

I. + II. Kroužek 

šachu a 

desk. her 

3. – 9. 

třídy 

P. Imlaufová,     

M. Rychetský 

středa 14.00 – 15.30 č. 112 

II. Matematika 

pro 9. třídy  

(2 skupiny) 

9. třídy M. Čapková středa 14.00 – 14.45 č. 131 



 

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 

Kostelní 457, 250 88 Čelákovice 

kontakt: tel. 326 990 211 

e-mail: skola@kamenka-celakovice.cz 

ředitelka: Mgr. Jaroslava Burkertová 

webové stránky: www.kamenka-celakovice.cz 

Zájmové kroužky v rámci školní družiny (1. – 4. třída), zajištěné pedagogy školy: 

sportovní kroužek – basketbal 

čtenářský kroužek 

výtvarný kroužek 

hudební kroužek 

 

 

2) Volnočasové aktivity garantované sportovními subjekty a ostatními spolky 

ve městě 

1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 

sídlo: V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Veronika Pařezová, předsedkyně 

telefon: 724 649 634 

e-mail: ckpav@volny.cz 

webové stránky: www.1ckpav.wz.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 30 

 

Basketbal Čelákovice 

sídlo: B: Smetany 1489, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Ing. Jan Marek  

telefon: 725 488 641 

e-mail: bkcelakovice@seznam.cz 

webové stránky: www.bkcelakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 100 

 

FBC Čelákovice 

sídlo: Vašátkova 176, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Tomáš Holcman 

telefon: 602 212 539 

e-mail: fbk.celakovice@seznam.cz 

webové stránky: www.fbkcelakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 69 

 

Florbal Orka 

sídlo: V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Václav Dragoun, sekretář 

telefon: 604 582 189 



e-mail: sekretar@orka.cz 

webové stránky: www.orka.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 395 

 

Klub modelářů – Asociace víceúčelových ZO 

sídlo: Rybářská 161, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Vojtěch Skála 

telefon: 606 234 557 

e-mail: 234557@seznam.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 11 

 

Občanské sdružení Aerobik Studio Čelákovice 

sídlo: nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice 

kontakt. Vladimíra Barešová 

telefon: 723 953 541 

e-mail: sport.aerobik@seznam.cz 

webové stránky: www.aerobik.celakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 73 

 

SK karate Dragon Čelákovice 

sídlo: J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Martin Brejcha  

telefon: 724 882 862 

e-mail: mbrejcha1@seznam.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 122 

 

SK UNION Čelákovice 

sídlo: 28. října 961, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Ing. Stanislav Tangl 

telefon: 721 383 075 

e-mail: TanglS@seznam.cz 

webové stránky: www.skunioncelakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 182 

 

Tenisový klub 

sídlo: U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Ing. Aleš Rikl 

telefon: 777 892 225 

e-mail: Inko@tkcelakovice.cz 

webové stránky: http://tkcelakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 66 

 

TJ SPARTAK Čelákovice 

sídlo: Masarykova 585, 250 88 Čelákovice 



kontakt: Ing. Jaroslav Ryneš 

telefon: 721 786 050 

e-mail: rynes@tiscali.cz 

webové stránky: www.spartak-celakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 274 

 

 

Volejbalový sportovní club 

sídlo: Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Ing. Jindřich Fijala 

telefon: 608 163 016 

e-mail: fijala.volejbal.cel@cbox.cz 

webové stránky: http://volejbal.celakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 91 

 

Aktra.cz 

sídlo: Masarykova 585, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Zuzana Prokopovičová 

telefon. 603 105 980 

e-mail: aktra@aktra.cz 

webové stránky: www.aktra.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 50 

 

Český rybářský svaz – MO Čelákovice 

sídlo: Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Petr Duník 

telefon: 775 123 824 

e-mail: jednatel@rybaricelakovice.cz 

webové stránky: www.rybaricelakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 126 

 

Junák – český skaut – středisko Čelákovice 

sídlo: Matěje Červenky 96, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Jaroslav Rada, DiS. 

telefon: 720 567 006 

e-mail: srj@skauti.info 

webové stránky: http://skaut.info 

počet členů ve věku do 19 let: 87 

 

Sojka – spolek mladých 

sídlo: Na Stráni 1627, 250 88 Čelákovice 

kontakt: David Šimek 

telefon: 605 509 173 

e-mail: sojka@sojka.cz 



webové stránky: www.sojka.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 62 

 

Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 

sídlo: Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Miloš Fridrich 

telefon: 326 991 555 

e-mail: hasici@czela.net 

webové stránky: www.hasici-celakovice.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 44 

 

Spolek houbařů Čelákovice 

sídlo: Kostelní 43, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Vladimír Štibinger 

telefon: 603 500 707 

e-mail: spolekhoubomil@seznam.cz 

webové stránky: http://houbomil4.webnode.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 5 

 

Spolek pro varhanní hudbu 

sídlo: Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice 

kontakt: MUDr. Michaela Petišková 

telefon: 736 660 315 

e-mail: varhanycelakovice@gmail.com 

webové stránky: http://varhanyzcelakovic.cz 

počet členů ve věku do 19 let: 2 

 

 

3) Volnočasové aktivity a vzdělávací programy garantované církvemi 

Náboženská obec Církve československé husitské   

sídlo: Husova 1060, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Ing. Mira Poloprutská, DiS. 

telefon: 603 188 458 

e-mail: mira.polo@centrum.cz 

počet dětí a mládeže do 19 let: 18 

 

Sbor Církve bratské Čelákovice 

sídlo: Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice 

kontakt: Petr Luhan 

telefon: 731 172 641 

e-mail: celakovice@cb.cz 

počet dětí a mládeže do 19 let: 59 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Organizační zajištění projektu 

 

Koordinátor projektu:  

Městský úřad Čelákovice, odbor školství, informací a kultury  

Realizátor pro preventivně-vzdělávací akce:    

PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství 

MP Čelákovice 

Realizátor volnočasových aktivit: (viz příloha č. 1) 

 

Doporučení 

Na základě posouzení situace v oblasti prevence rizikového chování doporučujeme: 

1. Vytvořit „Pracovní skupinu pro prevenci rizikového chování“ – skupina by se 

scházela nejméně 2x ročně.   

      Složení pracovní skupiny: 

a) zástupce vedení města 

b) vedoucí odboru školství, informací a kultury 

c) vedoucí odboru pro občanské záležitosti 

d) velitel MP Čelákovice 

e) ředitel MDDM Čelákovice 

f) PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství 

g) zástupce ZŠ J. A. Komenského, Čelákovice 

h) zástupce ZŠ Kostelní, Čelákovice 

 

2. Pověřit vedoucí odboru školství, informací a kultury koordinací aktivit 

realizovaných v rámci projektu. 

 

3. Vytvořit podmínky pro realizaci projektu v rámci Minimálního preventivního 

programu ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Kostelní. 

 

4. Zpracovat přehled volnočasových (sportovních a kulturních) aktivit nabízených 

v rámci města a prověřit podmínky jejich realizace. 

 

5. Zpracovat každoročně informaci o realizaci projektu pro potřeby vedení města.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – PPPK – Pedagogické, psychologické a právní 

poradenství 

             

Weberova 213, 150 00 Praha 5 

             Mob.: 603 294 304, 604 122 097 

            www.pppk.cz 

 

 

PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství vzniklo v roce 1997 jako 

poradenské zařízení specializující se na problematiku dětí, rodiny, školy, 

partnerských vztahů, pracovních vztahů a každého, kdo potřebuje pomoc a radu při 

zvládání náročné životní situace. Záměrem bylo vytvořit ucelenou nabídku 

nadstandardních poradenských služeb na jednom místě.   

 

Další aktivity PPPK se v době vzniku soustředily na problematiku prevence 

návykových látek v rámci školní prevence. Vzhledem k dalšímu vývoji, kdy bylo 

zřejmé, že problematika prevence rizikového chování je mnohem širší než prevence 

návykových látek, byl v roce 1999 vytvořen otevřený preventivní program s názvem 

„Sám sebou“, který vycházel z dosavadních poznatků a zkušeností získaných 

v poradenské a školské praxi. Původní program Sám sebou byl vytvořen na základě 

požadavku MŠMT ČR autorským kolektivem PaedDr. Z. Kašparová, PaedDr.  

T. Houška a JUDr. K. Kašpar již v roce 1994 a byl akreditován pro výuku v ZŠ a SŠ.  

Program Sám sebou je od doby svého vzniku realizován na desítkách škol v rámci 

celé České republiky.    

 

Program byl rovněž aplikován jako preventivní program rizikového chování v rámci 

bývalých okresů, svazků obcí a měst. Postupně byl rozšiřován  

o další cílové skupiny – pedagogy, rodiče, sociální pracovníky a policisty se 

zaměřením na specifika rolí a úkolů konkrétní skupiny.  

 

Poradna spolupracuje s řadou externích odborníků z oblasti pedagogiky, speciální 

pedagogiky (např. PaedDr. Tomáš Houška, Mgr. Zdeňka Matoušková, PhDr. 

Miloslav Čedík, Mgr. Eva Burdová, MBA), psychologie (doc. PhDr. Soňa 

Hermochová, CSc., Mgr. Zuzana Nováková, PhDr. Eva Havlíčková), psychiatrie 

(doc. MUDr. Jan Cimický, CSc., MUDr. David Kolouch), medicíny (prof. MUDr. Tibor 

Németh, DrSc.), práva (JUDr. Darina Nagyová, JUDr. Miroslav Borník) a dalších 



oblastí souvisejících s problematikou rizikového chování (doc. Ing. Renata Štablová, 

CSc., Mgr. Pavel Daniš).  

 

 

 

 

 

Reference: 

Preventivní programy PPPK byly realizovány v minulých letech např.: 

 

Základní školy 

ZŠ Stará Boleslav 

ZŠ Kostelní, Čelákovice 

ZŠ Hostivice  

ZŠ Komenského, Holice 

ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou 

ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou 

2. ZŠ Říčany 

ZŠ Juventa, Milovice 

ZŠ Mšeno 

ZŠ Špindlerův Mlýn 

ZŠ Ondřejov 

ZŠ Jungmannova, Mělník 

ZŠ Šrámkova, Opava  

a dalších cca 50 základních škol 

 

Střední školy 

Gymnázium Postupická, Praha 4 – Spořilov  

Gymnázium Benešov 

Gymnázium Vlašim 

Gymnázium Brandýs nad Labem 

Gymnázium Dr. E. Holuba, Holice 

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové 

Gymnázium Opava 

SOŠ Vlašim 

SPŠ a SOU Vlašim 

Obchodní akademie Neveklov 

VOŠ a SZeŠ Benešov  

VOŠ a SPŠ Kutná Hora 

SOU Kanina u Mělníka 

 

 

 

 



 

 


