
ZÁPIS č. 14/ KpPSPJ RMČ 
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro prevenci sociálně patologických jevů (dále jen KpPSPJ RMČ),  
které se uskutečnilo dne 27.2.2018 

v zasedací místnosti č. 2, ÚMČ  Praha 8, od 15:00 hodin 
 

Přítomni : 
Hana Zvolská, Václav Jiráček, , Miroslav Pešek, , Perla Kuchtová, Kateřina Halfarová 
                     
Omluveni:, Lenka Majerová, Michal Dunovský, Mirek Pešek 

 

 
I. Úvodní část 

 
 Předsedkyně komise přivítala přítomné členy. Konstatovala, že komise je usnášení 

schopná a zahájila jednání.  

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

 Komise zvolila ověřovatele zápisu – paní Hanu Zvolskou – PRO 4 – PROTI -  0 – 

ZDRŽEL SE – 1. 

 Komise schválila dnešní program jednání  - PRO – 5 – PROTI  - 0 – ZDRŽEL SE – 0.  

 Komise schválila přítomnost hosta u dnešního jednání Mgr. et Mgr. Jany Solomonové, 

BcA, předsedkyně školské komise. PRO – 5 – PROTI  - 0 – ZDRŽEL SE – 0. 

I. Pracovní část  
 

a) Předsedkyně komise předložila členům k nahlédnutí a k diskusi  „Výsledky šetření 

o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze“.  

b) Následně se ujímá slova host - předsedkyně školské komise - seznamuje komisi 

s procesem organizování primární prevence na školách i o způsobu participace MČ 

formou finanční podpory primární prevence. 

c) Předsedkyně komise seznamuje členy komise s výsledky v úvodu avizovaného 

výzkumu 

II. Závěr 

1. Po ověření možnosti sdílení dokumentů z výzkumu, zašle předsedkyně komise 

dokumenty i školské komisi 

2. Členové komise vytvoří společně dotazník pro školy, který bude adresován 

ředitelům škol a metodikům prevence 



3. V rámci preventivní činnosti osloví školská komise školy ohledně využití 

možnosti pravidelného působení organizací zaměřených na mimoškolní aktivity 

dětí v ZŠ 

4. Společné setkání obou komisí bude případně naplánováno až po výstupech ze 

ZŠ 

  

 

 

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

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

Ověřovatel zápisu: Hana Zvolská ………………………….. 

 

 
 
 
Rozdělovník: 

e-mailem: Kateřina Halfarová, Perla Kuchtová, Hana Zvolská, Lenka  Majerová, Mirek Pešek, 
Roman Faltýn, Michal  Dunovský, Václav Jiráček 

 

 

 

 

 

 

 

 


