
Zápis z  jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen 
KpPSPJ RMČ), které se uskutečnilo dne 4. 5. 2017 v zasedací místnosti odboru sociálního, U Meteoru 
8, Praha 8, od 17:00 hodin 

Přítomni: Kateřina Halfarová, Hana Zvolská, Miroslav Pešek, Roman Faltýn, Václav Jiráček, v 18:07 
dorazila Perla Kuchtová 

Omluveni: Michal Dunovský, Lenka Majerová, Dagmar Kubičíková. 

 

I. Úvodní část 

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a přednesla program dnešního jednání, který nechala 
schválit hlasováním. PRO – 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

Následující program byl schválen: 

1. Úvod 
2. Prevence ve školském prostředí 
3. Plán na další jednání  
4. Závěr 

Komise zvolila zapisovatele – Václava Jiráčka – PRO 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0. 

Komise zvolila ověřovatele zápisu – paní Hanu Zvolskou – PRO 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0. 

Komise schválila zápis minulého jednání – PRO 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0. 

Předsedkyně komise informovala členy, že pan Vybíral nadále není členem komise. 

Předsedkyně komise vyzvala členy, aby se v případě absencí dopředu z jednání omlouvali. 

Předsedkyně komise vyzvala členy, aby případná témata k jednání komise zasílali předem. 

II. Pracovní část 

Předsedkyně komise informovala o  Dotazníkovém šetření rizikového chování u žáků pražských škol, 
ZSP, MHMP, CSSP, odd. PCPP, MEDIAN s.r.o. a o chystaném Akčním plánu primární prevence 
rizikového chování v hlavním městě Praze na období 2017 – 2018, který by měl také reflektovat i 
evaluaci preventivních programů ve školách. 

Členové komise projevili zájem o data z dotazníkového šetření, které se týkají přímo MČ Praha 8. 

Členové komise diskutovali nad výstupy ze šetření a o tématu digitálních kompetencí a bezpečného 
užívání internetu. 

Komise projevila zájem o bližší informace o tématu prevence rizikového chování na školách. 

Komise se usnesla, že navrhuje společné setkání s komisí pro školství ÚMČ Praha 8 s tématem 
prevence rizikového chování ve školách – PRO 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0. 

III. Závěr 

Předsedkyně komise ukončila jednání v 18:10 

 

Zapsal: Mgr. Václav Jiráček 

Předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Halfarová 



Ověřovatel zápisu: Hana Zvolská 


