
ZÁPIS č. 6/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo ve středu 6.1.2016 

v zasedací místnosti č. 2 – Na Libeňském zámečku, Praha 8, od 17:00 hodin 
 

- Přítomni v 17:00 hod. : Kateřina Halfarová, Roman Faltýn, Perla Kuchtová, Michal 
Dunovský, Miroslav Pešek 

-                     17:07 hod. : Milan Vybíral 
-                       
- Omluveni: pí. Zvolská, Majerová 

 
I. Úvodní část 

 
 Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Halfarová přivítala v 17 hod. přítomné členy 

komise.  

 Komise schválila minulý zápis PRO – 5 – PROTI – 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

 Komise zvolila ověřovatele zápisu – pana Michala Dunovského – PRO 5 – PROTI -  0 

– ZDRŽEL SE – 0. 

 Komise schválila dnešní program jednání: 1. Zahájení 2.aktuality 3. Vyslechnutí 

dnešního hosta 4.plán na rok 2016, závěr  – PRO – 5 – PROTI  - 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

 

II. Pracovní část - aktuality 
 

 Předsedkyně komise sděluje, že při prosazování přidělení dotací z MČ Praha 8 se jí 

podařilo zohlednit potřeby z terénu, které při své činnosti zjistila naše komise. Podařilo 

se jí navrhnout přidělení finančního příspěvku pro Salesiány, na zřízení buňky v části 

Prahy 8  - Bohnice a podařilo se jí zajistit možnosti pro organizaci Sůvy, která aktuálně 

otevírá novou klubovnu. K tomuto tématu se rozvíjí diskuse o přidělování dotací, kde 

jednotliví členové deklarují své názory ohledně transparentnosti přidělování, adresnosti 

přidělování a podobně.  Názory se různí a předsedkyně komise ukončuje rozpravu na 

dané téma s tím, že nesouvisí s programem, ani s kompetencemi naší komise a uzavírá, 

že zjištění naší komise, se v minulém roce podařila překlopit do terénu a peníze 

putovaly adresně tam, kde byla naší komisí jejich potřeba zjištěna. 

 Vystoupení hosta PhDr. Iva Světlá, PPP pro Prahu 7 a 8.  – prezentuje práci poradny, 

popisuje s jakými problémy se potýkají. Největší problém shledává v neodbornosti 

metodiků prevence na školách. MHMP hradí tzv. „specializační studium“ pro metodiky 

prevence, avšak přesto jej absolvovali na Praze 8 jen 4 metodici ze všech škol, 3 

aktuálně studují, ostatní to ignorují. Doktorka Světlá upozorňovala, že z Odboru 



školství by měl být vytvořen tlak na ředitele jednotlivých škol, aby zajistili odborné 

vzdělávání metodiků prevence. Předsedkyně komise sděluje, že je členem školské 

komise a poznatky na danou komisy přenese. PhDr. Světlá také upozorňuje na 

skutečnost, že v obvodu Prahy 8 sídlí i školy, kde Praha 8 není přímo zřizovatelem, ale 

tyto školy přitom ovlivňují konkrétní praktický život v Praze 8. Jedná se především o 

střední školy a učiliště – např. učiliště kadeřnické v Karlíně. Doporučuje, aby MČ 

Praha 8 věnovala pozornost i těmto školám, ať již při propagaci, či při financování. 

K dotazům jednotlivých členů potom uvádí, že v mateřských školách řeší poradna 

nejvíce odklady školních docházek, v základních školách se potýkají s nezájmem 

rodičů – děti bez dozoru u počítačů,…na druhém stupni se začíná objevovat alkohol a 

marihuana. Na středních školách upozorňuje na problém snadného přijímání na střední 

školy, které studenti potom nezvládají a tato skutečnost je může navést k tomu, že 

začnou praktikovat zahálčivý život. Dále k dotazu uvedla, že v Praze 8 postrádá 

organizace, které by na PPP mohly navazovat – chybí především například Středisko 

výchovné péče. Host odchází v 18:26 hod.  

III. Závěr 
 

 Předsedkyně komise poděkovala členům za účast. 

 Dotazuje se členů komise na návrh pro příští hosty komise – je navržen zástupce 

organizace INEP, zájem je i o prezentaci bezdomovectví v Praze 8. Hosta ohledně 

bezdomovectví zajistí paní Perla Kuchtová, která do 15.1.2016 seznámí s konkrétním 

hostem předsedkyni komise a tajemníka.  

 Příští jednání komise – viz přehled jednání komise pro rok 2016 

  

Zapsal: tajemnice komise Mgr. Dagmar Kubičíková………………….. 

Předsedkyně komise: Mgr. Kateřina Halfarová………………………… 

Ověřovatel zápisu: Michal Dunovský………………………….. 

 

 
 
 
Rozdělovník: 

e-mailem: Halfarová, Kuchtová, Zvolská, Kratochvílová, Majerová, Vybíral, Pešek, Faltýn, 
Dunovský,  


