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Úvod 

Město Šumperk se zapojilo do programu prevence kriminality na místní úrovni již v roce 1997 
jako jedno z prvních měst v republice. V letech 1997 – 2011 bylo realizováno celkem 90 projektů, 
podpořených státní účelovou dotací MV ČR, a to jak z oblasti situační a sociální prevence, tak i 
projekty sloužící k informování veřejnosti. 

Po dobu platnosti „Strategie prevence kriminality v ČR na období let 2008 – 2011“ bylo státní 
účelovou dotací MV ČR v Šumperku podpořeno celkem 15 projektů v celkové výši 1 740 946,50 Kč, 
přičemž státní účelovou dotací byly tyto projekty podpořeny v celkové výši 1 158 823,60 Kč. Mimo 
projekty podpořené státní účelovou dotací, byly v rámci MPPK v letech 2008 – 2011 realizovány další 
4 projekty v celkové výši 586 612,- Kč, které financovalo město Šumperk. 

Skutečné finanční náklady na projekty a aktivity související s prevencí kriminality ve městě 
jsou ve skutečnosti mnohem vyšší. Bez požadavků na finanční prostředky, ze  zdrojů města a 
dalších dotačních zdrojů byly realizovány projekty a aktivity, které nebyly podpořeny státní 
účelovou dotací MV ČR nebo nebyly součástí „Městských programů prevence kriminality“ na 
jednotlivé roky, jedná se např. o rekonstrukce hřišť a sportovních plácků, školních hřišť, rekonstrukce 
prostor pro zřízení denního centra pro osoby bez přístřeší, zřízení Domu na půl cesty, sociologické 
průzkumy, informační a vzdělávací aktivity, besedy, pouliční osvětlení míst s exponovanou 
kriminalitou nebo modernizace MKDS … Další činnosti a aktivity související s prevencí kriminality jsou 
podporovány a financovány v rámci grantového a dotačního systému města Šumperk a veřejné 
finanční podpory každý rok. 

 

Tabulka č. 1; Přehled poskytnutých grantů a dotací městem Šumperk (v Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Granty 989 000 1 075 000 1 224 000 1 117 000 1 084 000 924 000 

Dotace na činnost 595 000 625 000 626 000 583 000 516 000 571 000 

Akce do 50 000,- Kč  150 000 80 000 100 000 140 000 125 000 70 000 

Akce nad 50 000,- Kč 630 000 820 000 620 000 815 000 735 000 960 000 

Činnosti nad 50 000,-Kč 1 470 000 1 000 000 1 080 000 995 000 990 000 900 000 

Celkem  3 834 000 3 600 000 3 650 000  3 650 000 3 450 000 3 425 000 

 

Město Šumperk splnilo i další podmínky pro předložení žádosti o státní účelovou dotaci: 

- Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012 – 2015 byla schválena usnesením 
zastupitelstva města č. 473/12 dne 26. 1. 2012; 

- Osoba odpovědná za řešení problematiky prevence kriminality: manažer prevence kriminality 
je referentem odboru sociálních věcí, MěÚ Šumperk; usnesení ZM č. 615/08; 

- Pracovní skupina prevence kriminality: ustanovena usnesením ZM č. 616/08, doplněna 
usnesením č. 848/08; 

- Městský program prevence kriminality – 2012 v Šumperku schválila rada města usnesením 
č. 1970/12 dne 9. 2. 2012. 

 

V rámci komplexního a uceleného řešení definovaných bezpečnostních problémů cílových skupin 
ve městě budou průběžně realizovány další aktivity a činnosti naplňující priority stanovené ve 
Strategii prevence kriminality v Šumperku na léta 2012 – 2015 (dále jen Strategie), a to bez finančních 
nároků nebo financované z jiných finančních zdrojů. Tyto aktivity nejsou součástí Žádosti o státní 
účelovou dotaci na Program prevence kriminality – 2012. 

http://www.sumperk.cz/cs/mestsky-urad-sumperk/granty-a-dotace.html
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Na všechny cílové skupiny i problémy definované ve Strategii bude zacíleno naplňování 
následujících priorit: 

A) Spolupráce orgánů státní správy a samosprávy, policií a dalších subjektů podílejících se na 
prevenci kriminality ve městě: 

- Vzájemná spolupráce a předávání informací na a mezi všemi úrovněmi subjektů působících 
v oblasti prevence kriminality (jednání Komisí rady města, pracovní skupina prevence 
kriminality, SVI – Tým pro mládež, Integrovaný záchranný systém, …)  

B) Informování veřejnosti, cílových skupin o problematice prevence kriminality: 

- Informace na webových stránkách, informace v tisku, besedy a přednášky pro cílové skupiny, 
dny otevřených dveří, akce pořádané složkami IZS, mapa kriminality, …) 

D) Omezování příležitostí k páchání násilné a majetkové trestné činnosti: 

- Zvýšený dohled hlídek MP a PČR ve vytipovaných lokalitách dle aktuální bezpečnostní situace 
ve městě, na základě podnětů od občanů, Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve 
městě, … 

  

1. Městský program prevence kriminality – 2012, Šumperk  

Pracovní skupina prevence kriminality v Žádosti o státní účelovou dotaci na program prevence 
kriminality – 2012 neurčovala pořadí jednotlivých dílčích projektů, a to vzhledem ke skutečnosti, že 
projekty budou hodnoceny krajskou pracovní skupinou prevence kriminality podle předem 
stanovených kritérií přijatelnosti. Projekty jsou seřazeny abecedně dle názvu jednotlivých dílčích 
projektů.  

Projekty zařazené do Městského programu prevence kriminality – 2012, Šumperk (dále jen 
MPPK) se zabývají problémy ve městě a cílovými skupinami definovanými ve Strategii. Náplň 
předkládaných dílčích projektů MPPK je vždy doplněním k poskytovaným sociálním a souvisejícím 
službám, projekty na jejich činnost navazují a umožňují zabývat se stanovenými problémy cílových 
skupin mnohem intenzivněji. 

Dílčí projekty zařazené do Městského programu prevence kriminality – 2012 jsou rozděleny do tří 
oblastí dle cílových skupin: 

 

1.1. Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi 

Projekt:  č. 1: Aktivní monitoring problematiky bezdomovectví 

 

Problémy definované ve městě: 
- Majetková trestná činnost; 
- Vysoký podíl recidivistů na páchání trestné činnosti; 
- Bezdomovectví; 
- Narůstající zadluženost, exekuce zadlužených obyvatel. 

Z policejních statistik vyplývá, že u osob pachatelů se ve velké míře jedná o tutéž skupinu osob, u 
níž je značná recidiva jednání. Jedná se o sociálně nepřizpůsobivé spoluobčany, kteří již nejsou 
schopni a mnohdy ani ochotni, pracovat na návratu do společnosti.  

 

Naplňování cílů a priorit Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012 – 2015: 

B) Informování veřejnosti, cílových skupin o problematice prevence kriminality 

- besedy a přednášky pro cílové skupiny. 
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G) Rozvoj a udržení stávajících, doplnění chybějících služeb a aktivit v systému prevence kriminality: 
Zachování rozsahu a kvality stávajících služeb a aktivit prevence kriminality, doplnění aktivit, 
které doposud ve městě scházejí. 

- Podpora realizace terénních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi 

 

1.2. Cílová skupina: Oběti trestných činů (se zřetelem na seniory a osoby se zdravotním 
postižením), včetně obětí domácího násilí 

Projekt:  č. 4: Odborná práce se seniory a osobami se zdravotním postižením 

 

Problémy definované ve městě:  
- Trestná činnost páchána na seniorech; 
- Majetková trestná činnost. 

Senioři a osoby se zdravotním postižením patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména 
v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem jsou lidé 
důvěřiví, kteří mnohdy žijí osamoceně, často se pak stávají obětí podvodu, krádeže nebo také 
fyzického napadení. 

Rozsah projektu převyšuje rámec poskytování sociální služby (odborné sociální poradenství), kdy 
jde více do hloubky tématu (participace PČR a psychologa) a zároveň zasahuje širší cílovou skupinu 
nežli by tomu mohlo být u cílové skupiny odborného sociálního poradenství.  

 

Naplňování cílů a priorit Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012 – 2015: 
A) Spolupráce orgánů státní správy a samosprávy, policií a dalších subjektů podílejících se na 

prevenci kriminality ve městě 

C) Informování veřejnosti, cílových skupin o problematice prevence kriminality 

- besedy a přednášky pro cílové skupiny: přednášky zaměřené na cílovou skupinu senioři a osoby 
se zdravotním postižením. 

 

1.3. Cílové skupiny: Děti a mládež s rizikovým chováním; 

Rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů); 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. 

Projekty: č. 2: Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování; 

 č. 3: KLUBÍK; 

 č. 5: Právo pro každý den – vzdělávací a výchovný program; 

 č. 6: Prázdninové pobyty a víkendový pobyt; 

 č. 7: Prevence kriminality v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež RACHOT; 

 č. 8: S Lanem bezpečně na „PĚTCE“ 2012. 

 

Problémy definované ve městě: 
- Kriminalita páchána dětmi a mládeží; 
- Sociálně slabé rodiny s dětmi. 

Z policejních statistik: zjištěné trestné činy páchané dětmi ve věku 0 – 17 let na území města Šumperk 
za období 1. 1. – 31. 10. 2011: 

- Násilné TČ: 4 (3 x úmyslné ublížení na zdraví, 1 x vyhrožování); 
- Krádeže vloupáním: 5 (1x do obchodu, 3 x do kiosku, 1 x rodinný dům); 
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- Krádeže prosté: 8 (1x kapesní kr., 1 x kr. mot. voz. jednostopého, 1x krádež věcí z auta, 2x kr. 
v bytech, 3x v jiných objektech); 

- Maření výkonu rozhodnutí: 10 (6 x útěky z výchovného ústavu); 
- Nedovolená výroba a distribuce psych. l. a jedů pro jiného: 5; 
- Sprejerství: 2;  
- Poškozování cizí věci: 1; 
- Ostatní tr. činnost: 1;  

Celkem 36 tr. č. z celkového nápadu zjištěných tr. činů (910), což představuje 3,96%. 

 

Problematiku dětí s rizikovým způsobem trávení volného času nebo ze sociálně slabých rodin ve 
městě pomáhá řešit Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot a volnočasové aktivity KLUBÍK 
poskytované v rámci terénních programů města Šumperk. Ve městě dále působí další organizace, 
které nabízejí zájmové kroužky a aktivity, včetně sportovních za úhradu, z důvodu placení poplatků 
jsou však pro mnoho dětí a jejich rodiny těžko dostupné. 

Soubor šesti projektů komplexně a uceleně řeší problematiku definovaných cílových skupin, 
rozšiřuje, rozvíjí, prohlubuje a navazuje na činnosti a aktivity poskytované v rámci sociálních a 
souvisejících služeb pro dané cílové skupiny.  

Jedná se o aktivity a projekty podle principů SVI, kdy tyto projekty slouží především jako nápravná 
opatření pro potřeby kurátorů OSPOD MěÚ Šumperk u dětí, jejich zákonných zástupců, včetně celých 
rodin v případě, kdy je potřeba s dítětem a jeho rodinou intenzivnější sociální práce ve spolupráci 
s dalšími odborníky. Projekty se navzájem doplňují, představují ucelený soubor řešení od projektů 
sekundární prevence po projekty terciární prevence. Projekty jsou zacílené na cílové skupiny tak, aby 
se navzájem doplňovaly, popř. na sebe svými aktivitami navazovaly. Nabídka sociálních služeb ve 
městě, včetně všech dílčích projektů zařazených do MPPK, umožňuje dětem a mládeži nejen 
smysluplně trávit svůj volný čas dle věku a jejich zaměření, ale u těch, které mají problémy v chování 
závažnějšího charakteru, zapojit se do projektů, které již řeší jejich konkrétní problémy.  

 

Dílčí projekty č. 3 a 7 zařazené do MPPK 2012 nabízí aktivity nad rámec poskytovaných sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.  

Projekty č. 2, 5 a 6 reagují na potřebu kurátorů pro mládež o soustředěnější a intenzivnější 
sociální práci s klienty, kteří se opakovaně dopouštějí rizikového chování (trestné činy, neomluvené 
absence a další problematické chování) a vyžadují zvýšenou péči ze strany odborníků. 

Projekt č. 8 nabízí bezplatné sportovní vyžití pro danou cílovou skupinu. 

 

Naplňování cílů a priorit Strategie prevence kriminality v Šumperku na léta 2012 – 2015: 
B) Spolupráce orgánů státní správy a samosprávy, policií a dalších subjektů podílejících se na 

prevenci kriminality ve městě 
C) Informování veřejnosti, cílových skupin o problematice prevence kriminality 
E) Aktivity a projekty podle principů SVI 
F) Udržení a rozvoj fungujících dlouhodobých programů a projektů prevence kriminality 
G) Rozvoj a udržení stávajících, doplnění chybějících služeb a aktivit v systému prevence kriminality 
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Projekt č. 1: Aktivní monitoring problematiky bezdomovectví 

 
Předkladatel a realizátor projektu: 
Město Šumperk  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk  
 
Dodavatel projektu: 
Název organizace: Armáda spásy, centrum soc. služeb 
Adresa: Vikýřovická 1495, Šumperk 
 
Participující subjekty: MěÚ Šumperk, odd. pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb 

 

Cíle projektu 

Hlavní cíle: 

- sběr dat a jejich vyhodnocení, ve vztahu k sociálním službám a případným dalším možným 
preventivním opatřením u cílové skupiny osob bez přístřeší; 

- aktivní podpora v práci s cílovou skupinou v podobě vzdělávacích aktivit dle zjištěných potřeb u 
této cílové skupiny, ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením Armády spásy. 

Vedlejší cíle:  

- přizpůsobení současných nízkoprahových služeb Armády spásy potřebám těchto osob včetně 
aktivního hledání vhodných partnerů pro poskytnutí návazných služeb. 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, které se pohybují 
ve městě Šumperk, včetně příměstských lokalit. 

 

Popis projektu 

Základní pracovní oblasti projektu jsou rozděleny na: 

- činnosti probíhající přímo mezi cílovou skupinou v ulicích (zajištění a sběr dat pro vyhodnocování); 

- zpracování a analýza dat; 

- vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu a předávání podnětů pro změny v systému soc. služeb.  
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Projekt č. 2: Individuální práce s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování 

 
Předkladatel a realizátor projektu: 
Město Šumperk  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk  
  
Participující subjekty: 
- PONTIS Šumperk o.p.s. – Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 
- Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk 
- Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Městský úřad Šumperk 
- Městská policie Šumperk 

 

Individuální práce s dětmi a mládeží je jedna z aktivit podle principů Systému včasné intervence, 
ve kterých jde o udržení a rozvoj fungujícího a osvědčeného komplexu efektivních nápravných 
opatření pro práci s rizikovými a ohroženými dětmi a jejich rodinami.  

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je ochrana společnosti před rizikovým chováním dětí a mládeže. 
Soustředěnou a na sebe navazující péčí odklonit konkrétní děti a mládež od jejich rizikového způsobu 
života, který je vyčleňuje k okraji společnosti a mnohdy vede k umístění do ústavní výchovy. Cílenými 
kroky předcházet k umísťování dětí a mládeže do kolektivních zařízení, ale naopak pokusit se 
intenzivní sociální prací o zařazení se a přijetí norem většinové společnosti a skupiny vrstevníků.   

Další cíle: 
- snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních situací, životního způsobu a rizikových situací 
- podpora rodičů v jejich výchovné úloze, 
- zvyšování sociálních schopností a dovedností 
- poradenský servis pro základní školy 
- užší spolupráce se základními školami v rámci individuálně výchovných plánů 

 

Cílová skupina 

- děti a mládež ve věku od 12 let do 18 let a jejich rodinní příslušníci; 
- cíleně jsou klienti oslovováni z několika zdrojů – oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže 

(děti a mládež v evidenci OSPOD), pedagogicko - psychologická poradna, základní a střední školy, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

 

Popis projektu 

Projekt: 
- reaguje na potřebu kurátorů pro mládež o soustředěnější a intenzivnější sociální práci s klienty, 

kteří se opakovaně dopouštějí rizikového chování a vyžadují zvýšenou péči ze strany odborníků, 
aby nedošlo k nařízení ústavní výchovy.   

- je zaměřen především na kontakt s klientem a jeho rodinou. 
- zabývá se také oběťmi rizikového chování, které doposud nedostávají dostatečnou podporu a 

pomoc v jejich životní etapě, kde se ocitli vinou jiné osoby.  

V celém procesu práce s klienty a jejich rodinami je zabezpečena komunikace mezi odborníky 
podílejícími se na jednotlivých případech. Toto je zabezpečeno pravidelným setkáváním, kde dochází 
ke konzultaci nad jednotlivými případy a stanovení priorit činnosti pro další období. 
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Projekt č. 3: KLUBÍK 

 

Předkladatel a realizátor projektu: 

Město Šumperk  

nám. Míru 1, 787 93 Šumperk  

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je dětem a rodičům ohrožených sociálním vyloučením poskytnout 
zájmovou volnočasovou činnost kvalitním a smysluplným trávením času. Projekt je zaměřen na 
zvýšení sociálních a interkulturních kompetencí dětí od 4 do 12 let ze socio-kulturně znevýhodněného 
prostředí ve městě Šumperku.  

Vedlejší cíle jsou: 
- spolupráce s rodinou - začlenění rodinných příslušníků (zvláště matek dětí) do činností s vlastními 

dětmi přímo v KLUBÍKu; 
- spolupráce se šumperskými základními školami. 

 

Cílová skupina 

- děti a členové rodin ohrožené sociálním vyloučením nebo s rizikovým způsobem trávení volného 
času, děti ve věku od 4 do 12 let. 

 

Popis projektu 

Základna KLUBÍKu nabízí dětem hlavní herní místnost, kde jsou umístěny stoly pro výtvarnou a 
rukodělnou dílnu, je zde prostor pro hraní společenských her, čtení, besídky… Další důležitou 
místností je učebna, kde je zázemí pro doučování, psaní domácích úkolů a přípravu do školy. 

Aktivity realizované v rámci projektu: 
- Výtvarná dílna: výsledky povedených dílek z výtvarné dílny děti podněcují k další tvořivosti. Tato 

tvořivost motivuje děti k další prací a vyvrcholí výstavou v Kozím krámku (místní prodejna 
s výtvarnými potřebami); 

- Taneční dílna: zájem o tanec a následné vystoupení na veřejnosti děti motivuje k práci na sobě 
samotném. Do taneční dílny zapojíme i  rodiče /zák. zástupce – příprava samotného tance. Taneční 
dílnou dáme prostor dětem a rodičům k ukázání jejich potenciálu. Taneční dílna vyvrcholí 
vystoupením na Romské pouti v září 2012; 

- Koňování: projížďce na ponících bude předcházet přednáška o koních, tak aby děti získaly přehled 
o potřebách koně a jeho charakteru. Každá živá bytost potřebuje kolem sebe zázemí – krmivo, 
čistotu a častou péči. Děti částečně ochutnají starost o koně drobným úklidem a za tento „počin“ 
budou odměněni projížďkou na poníkovi; 

- Pobytový víkendový výlet. 
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Projekt č. 4: Odborná práce se seniory a osobami se zdravotním postižením 

 
Předkladatel a realizátor projektu: 
Město Šumperk  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk  
 
Participující subjekty: PONTIS Šumperk o.p.s. 

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je snížit riziko spáchané trestnou činností na seniorech a zdravotně 
postižených osobách, vhodná pomoc již při vzniklé trestné činnosti. 

Vedlejší cíle   
- snížení rizika vzniku trestné činnosti; 
- zvyšování sociálních schopností a dovedností, umět odmítnout nabízené zboží, nepustit do bytu 

cizí osoby apod.; 
- poradenský servis pro pečující osoby, zejména v oblasti péče o osoby s demencí a Alzheimerovou 

chorobou. 

  

Cílová skupina  

- senioři nad 60 let a zdravotně postižené osoby od 18 let věku; 
- obyvatelé Domů s pečovatelskou službou, Domova důchodců a Penzionu pro seniory Šumperk. 

 

Popis projektu 

Náplní projektu je informovat seniory a osoby se zdravotním postižením, jakým způsobem se 
mohou podvodníci a pachatelé trestné činnosti dostat do jejich blízkosti, jak si mají chránit své 
soukromí, jaké jsou možnosti zajištění bytu, jak reagovat na nabídky různých společností formou 
telefonických rozhovorů atd.  

Propojením odborníků z oblasti práce se seniory a osobami se zdravotním postižením, kteří 
povedou celou přednášku, psychologa, který bude přizván na nácvik technik odmítnutí nabídek cizích 
osob a Policie ČR, která seznámí seniory se způsobem podání trestního oznámení, se zajištěním stop 
apod., dojde k ucelenému předání informací seniorům a osobám se zdravotním postižením, tak aby 
byli schopni čelit pachatelům trestné činnosti, podomním prodejcům apod. 
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Projekt č. 5: Právo pro každý den - vzdělávací a výchovný program 

 
Předkladatel a realizátor projektu: 
Město Šumperk  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk  
 
Participující subjekty:  
- Probační a mediační služba, středisko Šumperk 
- MěÚ Šumperk – OSPOD 
- Pedagogicko–psychologická poradna Ol. kraje, pracoviště Šumperk 

 

Cíle projektu 

Cílem projektu je pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné 
sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, 
pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, 
osobní a profesní rozvoj, tak i na dění v obci, a tím přispět ke snížení rizika opakování jejich trestné 
činnosti a k jejich opětovnému začlenění do společnosti. 

 

Cílová skupina 

Mladí lidé (ve věku zhruba 14 - 21let), kteří se dostali do střetu se zákonem nebo mají opakované 
problémy v chování závažnějšího charakteru. Účastníci jsou do programu vybráni za spolupráce 
kurátorů pro mládež Oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Šumperk, Probační a mediační 
služby, středisko Šumperk a Pedagogicko - psychologické poradny Olomouckého kraje, pracoviště 
Šumperk. 

 

Popis projektu 

Výchovný a vzdělávací program Právo pro každý den je interaktivní program o zákonech a 
lidských právech s aktivním zapojením všech účastníků. Rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména 
praktické dovednosti. Každý účastník programu je proškolen v základech efektivní komunikace a 
řešení konfliktu nenásilnou formou. Klienti si v tematických blocích osvojí základy rodinného, 
pracovního, trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale i respektovali práva 
ostatních a byli připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování. 

- program je tvořen celkem 42 hodinami rozdělenými do tematických bloků jednotlivých výukových 
dní – lekcí; 

- interval lekcí je stanoven zhruba 1x za týden; 

- délka 1 lekce je 3 vyučovací hodiny (45 minut) + přestávky. 
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Projekt č. 6: Prázdninové pobyty a víkendový pobyt 

 
Předkladatel a realizátor projektu: 
Město Šumperk  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk  
 
Participující subjekty:  
- NNO – zajištění besed a přednášek 
- Český červený kříž (letní tábor) 
 

Cíle projektu 

Hlavním cílem je navázat bližší kontakt s klienty OSPODu a poznat, jak se chovají v kolektivu 
vrstevníků, v různých situacích, v přirozenějším prostředí, než je kancelář Městského úřadu či 
formální rozhovor doma nebo ve škole.  Účelem pobytů pak je výchovné působení na děti směřující 
k odstranění nebo potlačení poruch chování. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci 
přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. 

Vedlejší cíle, které projekt naplňuje: 
- Naplňování třetího pilíře Systému včasné intervence, kdy prostřednictvím praktických programů a 

opatření probíhá vlastní proces práce s dítětem a jeho rodinou; 
- Prohlubování spolupráce mezi dítětem, rodičem a sociálním pracovníkem. Tito by potom měli 

společně nalézt tu nejvhodnější cestu k nápravě vzniklé situace; 
- Neformální cestou (formou her a besed) zvýšit právní vědomí a informovanost z oblasti prevence 

sociálně patologických jevů; 
- Začlenění dětí do kolektivu běžné populace na letním táboře, nácviky komunikace a zdravého 

sociálního fungování. 

 

Cílová skupina 

Klienti v evidenci MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence: riziková a 
delikventní mládež páchající činnost jinak trestnou, trestnou činnost, mládež s negativními projevy 
v chování, s rizikovým způsobem trávení volného času, děti a mládež ze sociálně slabých rodin. 

 

Popis projektu 

Celá struktura projektu navazuje na několikaletou práci kurátorů pro mládež, sociálních pracovníků, 
preventistů a pracovníků dalších příbuzných profesí v pořádání pobytů. Velice úzce spolupracujeme 
s Policií ČR, Městskou policií, Probační a mediační službou a dalšími odborníky z řad lékařů, kteří se 
tímto nepřímo podílejí na úspěšnosti naší práce. Realizace pobytových akcí je tradicí v pořádání 
víkendových a prázdninových pobytů pro děti, jež jsou klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí a 
prevence MěÚ Šumperk. Každý rok se pobytů zúčastní 50 – 60 dětí. 
- Víkendový a zimní pobyt je pořádán pro menší skupinku dětí, která umožňuje individuálnější a 

intenzivnější práci s klienty. Součástí těchto pobytů jsou již tradičně přednášky a besedy na zvolená 
aktuální témata z oblasti prevence rizikových jevů, které zajišťují jednak samotní vedoucí na 
pobytu (referenti OSPODu), dále pak pracovníci spolupracujících organizací. 

- U letního prázdninového pobytu se nám osvědčila integrace dětí, klientů OSPOD (cca 30) do 
běžného dětského letního tábora a na toto bychom rádi navázali i v roce 2012. Při tomto pobytu je 
hlavním cílem poznání klientů, navázání kontaktu a především nabídnutí alternativy trávení 
volného času, nácviky komunikace a zdravého sociálního fungování. 
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Projekt č. 7: Prevence kriminality v Nízkoprahovém klub pro děti a mládež Rachot 

 
Předkladatel a realizátor projektu: 
Město Šumperk  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk  
 
Participující subjekty: PONTIS Šumperk o.p.s. 

 

Cíle projektu 

Projekt navazuje na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Rachot“, který je 
evidován jako sociální služba. Jeho činnost je zaměřena na sociální práci s dětmi, které potřebují 
pomoc odborného pracovníka v rámci svého společensky nežádoucího jednání. 

Cílem projektu je co největší záchyt dětí a mládeže, které nevyužívají žádné nabízené 
volnočasové aktivity od organizací zabývajících se prací s mládeží (např. Dům dětí a mládeže, DDM 
Vila Doris apod.) 

 

Cílová skupina 

- Děti a mládež s rizikovými způsoby trávení volného času ve věku 12 – 26 let, zejména děti, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy.  

Při bližší specifikaci jde o děti, které prožívají nepříznivé nebo konfliktní sociální situace (ohrožení 
v důsledku konfliktu se zákonem, problémy v rodině, ve škole a dalšími výchovnými problémy) a 
obtížné životní události (nedostatečné citové, materiálové a finanční zázemí), pocházející ze sociálně 
slabých rodin.  

Jedná se o děti, které nemohou nebo se nechtějí účastnit běžných pravidelných volnočasových 
aktivit, nevyužívají základní formy institucionalizované pomoci a péče nebo mají natolik vyhraněný 
životní styl, který není v souladu s normami většinové společnosti. 

 

Popis projektu 

Terénní pracovník bude cílovou skupinu vyhledávat v lokalitách urbanizované části města, tj. 
zejména na sídlištích, kde se děti a mládež sdružují neorganizovaně. Děti a mládež se snažíme 
vytipovat, oslovit a nabídnout jim jak možnosti aktivního trávení volného času, tak i možnosti 
nezávazně se účastnit široké škály námi nabízených konkrétních činností. Předpokládáme, že zde 
dojde k prvotnímu záchytu dětí a mládeže, která bude následně směřována podle svých potřeb 
k dalším činnostem a aktivitám, které by jim mohly pomoci vyřešit jejich obtížnou situaci. 
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Projekt č. 8: S Lanem bezpečně na „PĚTCE“ 2012 

 
Předkladatel a realizátor projektu: 
Město Šumperk  
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk  
 
Dodavatel projektu: 
Název organizace: Lano občanské sdružení 
Adresa: Nový Malín 682 
 
Participující subjekt: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 

 

Cíle projektu 

Zamezení nežádoucímu kriminálnímu chování a omezení příležitostí k páchání trestné činnosti 
dětí a mládeže na pozemku školy a v nejbližším okolí školy v návaznosti na bezpečnost žáků školy a 
obyvatel přilehlého sídliště.  

Vedlejší cíle: Omezit neorganizované shlukování dětí a mládeže v areálu a v okolí školy vedoucí 
často k patologickým jevům a dát příležitost smysluplně trávit čas při sportovních aktivitách 
v tělocvičně a na školním hřišti. 

 

Cílová skupina 

Děti a mládež ve věku 8 – 17 let, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou ohroženy 
sociálním vyloučením, pocházejí ze sociálně slabých rodin, občanská veřejnost a žáci. 

 

Popis projektu 

- nabídnout neorganizovaným dětem a mládeži pravidelně sportovat na veřejném školním hřišti a 
v tělocvičně základní školy a smysluplně tak vyplnit svůj volný čas. Škola jako partner poskytne 
týdně 6-9hod. prostory (hřiště, tělocvična) v určeném čase; 

- Sportovní aktivity budou probíhat pod dohledem lektorů Lano o.s.;  
- v rámci projektu bude nakoupeno další materiální vybavení: florbal, futsal, badminton, basketbal. 
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2. Bezpečnostní analýza 

2.1. Bezpečnostní analýza – Policie ČR 

Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Územní odbor Šumperk je útvar s 
územně vymezenou působností. Svou činnost vykonává na teritoriu okresu Šumperk, v rámci kterého 
je dislokováno celkem 5 obvodních oddělení: Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice a Velké 
Losiny. Z těchto je obvodní oddělení Šumperk nejzatíženějším oddělením OŘ Policie ČR Šumperk 
(přes 50% z celkového počtu trestných činů v okrese). 

 

Bezpečnostní analýza ve správním obvodu obce s rozšířenou působností – Šumperk  

Tabulka č. 2; kriminalita (přečiny i zločiny) – správní obvod ORP Šumperk  

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2010 1 375 147 9 679 
index na 10 tis. obyv.

1
 191,35 20,46 1,25 94,49 

2011 1 501 138 15 773 
index na 10 tis. obyv. 208,77 19,19 2,09 107,51 

meziroční srovnání +126 -9 +6 +94 

 

Tabulka č. 3; Pachatelé – správní obvod ORP Šumperk  

Rok Věk 0-14 let 15-18 let Recidivisté celkem
2
 

2010 41 41 340 744 
2011 22 38 401 751 

meziroční srovnání –19 –3 +61 +7 

 

Tabulka č. 4; Oběti – správní obvod ORP Šumperk  

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65 let 

2010 99 513 140 
2011 63 397 123 

meziroční srovnání –36 –116 –17 

 

Bezpečnostní analýza PČR – úroveň OO PČR Šumperk  

Graf č. 1; Celkový nápad trestných činů – OO PČR Šumperk; 2005 – 2011 

 
 

                                                           
1
 Index = (počet trestných činů : počet obyvatel správního obvodu ORP) x 10 000 

Počet obyvatel SO ORP Šumperk k 31. 12. 2010: 71 857 
Počet obyvatel SO ORP Šumperk k 31. 12. 2011: 71 898 
2
 Počet pachatelů „18 let a více“ za správní obvod ORP Šumperk, PČR ve statistice neeviduje 

1066 
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Graf č. 2; Skladba kriminality – OO PČR Šumperk; 2008 – 2011 

 
 

Tabulka č. 5; Struktura pachatelů trestných činů – OO PČR Šumperk; 2004 – 2011 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

do 15 let 11 16 21 9 20 4 31 14 

15 – 18 let 32 29 29 29 33 41 30 24 

recidivisté 353 402 394 377 412 396 227 274 

pod vlivem alkoholu, drog 100 95 86 119 113 88 73 127 

celkem 496 542 530 534 578 529 528 510 

 

 

Bezpečnostní analýza PČR – úroveň město Šumperk  

 

Tabulka č. 6; Kriminalita (přečiny i zločiny) – město Šumperk;  2010 a 2011 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2010 595 78 2 470 

index na 10 tisíc obyvatel
3
 217,65 28,53 0,73 171,93 

2011 700 63 6 384 

index na 10 tisíc obyvatel 255,34 22,98 2,19 140,07 

meziroční srovnání +105 -15 +4 -86 

 

Tabulka č. 7; Pachatelé – město Šumperk; 2010 a 2011 

Rok Věk 0-14 let 15-18 let 18 a více let Recidivisté 

2010 21 24 378 53 

2011 11 19 349 0 

meziroční srovnání -10 -5 -29 -53 

                                                           
3
 index = (počet trestných činů : počet obyvatel obce) x 10 000 

Počet obyvatel města Šumperk k 31. 12. 2010: 27 337 
Počet obyvatel města Šumperk k 31. 12. 2011: 27 414 
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Tabulka č. 8; Oběti – město Šumperk 2010 a 2011 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65 let 

2010 43 250 67 

2011 28 194 78 

meziroční srovnání -15 -56 11 

 

Tabulka č. 9; Skladba kriminality – město Šumperk; 2010 a 2011 

Rok  
celková 

kriminalita 
majetková 
kriminalita 

násilná 
kriminalita 

mravnostní 
kriminalita 

hospodářská 
kriminalita 

2010 595 470 78 2 109 

2011 700 384 63 6 65 

 

Přestupky 

Celkový nápad přestupků, jeho vývoj na území města Šumperk znázorňuje následující graf, 
vyjadřující období od roku 2003 až 2011. 

Nárůst celkového počtu přestupků byl patrný již z výsledků 1. pololetí 2011. Na navýšení se 
největší měrou podílí přestupky v dopravě, kdy na tuto oblast byl ze strany územního odboru PČR 
Šumperk kladen velký důraz. Důvodem je velmi nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti a zejména 
téměř dvojnásobný nárůst počtu alkoholu u dopravních nehod. Ostatní přestupky: narušování 
občanského soužití, majetkové přestupky, nebo drobné násilné delikty jsou v obdobné úrovni jako v 
roce 2010. 

 

Graf č. 3; Celkový nápad přestupků  

 
 

Rizikové lokality ve městě Šumperk 

Mezi kriminálně nejrizikovější lokality v Šumperku se řadí ulice, kde jsou soustředěna nákupní 
centra a restaurace: ul. Jesenická a Vítězná, dále Hlavní třída, ul. Temenická, 8. května a ul. 
Jeremenkova.  Zejména ulice Vítězná, která je sídlem Kauflandu a zároveň se zde nachází místní park, 
čímž se tato lokalita stává shromaždištěm lidí bez přístřeší, s možností hledání obživy u 
supermarketu, je názorným příkladem jak i obchodní centrum ovlivňuje kriminalitu v dané lokalitě. 

Pokud pomineme kriterium nákupních center, pak lze říci, že trestná činnost je rozprostřena po 
celém teritoriu města se samozřejmým vlivem větší koncentrace osob v sídlištní zástavbě, kde se 
projevuje poškozování cizích věcí, krádeže a vandalismus. Příslušníci minority jsou rovněž 
rozprostření po celém teritoriu města, což pozitivně ovlivňuje případné neshody s majoritou. 

Bezpečnostní analýza do úrovně ulic je aktualizována 2x ročně na mapovém portálu města Šumperk. 
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Lokality s největším zatížením trestnými činy: 

- Jesenická ulice – na této ulici se ukazuje výraznější nápad trestné činnosti v lokalitách: 

 oblast nádraží ČD; 

 hypermarket Albert; 
- Vítězná ulice – sídlo OD kaufland (viz výše); 
- Hlavní třída – zde se projevuje koncentrace restaurací a obchodů v násilné a majetkové tr. 

činnosti; 
- Temenická ulice – okolí tzv. Kotelny a supermarket Albert, největší sídliště města Šumperk; 
- Dále se významně na tr. činnosti podílí ul. 8. května a Jeremenkova. 

 

Z pohledu nápadu trestných činů na konkrétní ulici na území města Šumperk: 

- v jiných objektech, dále následuje krádeže vloupáním do ostatních objektů a trojici 
nejvýznamnějšího podílu trestné činnosti uzavírá krádež prostá na osobách. Z násilných 
trestných činů je více loupeží, 7 případů, než ublížení na zdraví, kterých je 6. 

 

Skutky nejvíce zatěžující město 

Z vyhodnocení nápadu trestné činnosti na území města Šumperka v roce 2011 je zřejmé, že 
největší podíl na trestné činnosti má majetková trestná činnost, která souvisí s ekonomickou situací 
v regionu. Z 571 trestných činů (1. pol. 2011) šetřených OOP Šumperk bylo 115 trestných činů 
spácháno na teritoriu města Šumperka (výtah podle ulic). Značná část majetkových trestných činů 
byla „umožněna nebo usnadněna“ benevolentním přístupem občanů ke svému majetku. Otevřená 
vozidla, nezajištěné prostory, nepozornost při nákupech a podobně. Významně se na předmětu 
zájmu pachatelů podílí jízdní kola, která zůstávají výhodným prodejním artiklem zlodějů. U násilných 
trestných činů spáchaných na území města Šumperka činí nejvyšší podíl ublížení na zdraví a dále 
z nejzávažnějších trestných činů se jedná o loupeže, kterých bylo spácháno 7 (k 23. 12. 2011 bylo 
spácháno 12 loupeží, 8 objasněno). 

 

Popis situace, komentář k bezpečnostní analýze 

Při vyhodnocení kriminality na území města Šumperka, bylo využito všech dostupných 
informačních zdrojů Policie ČR.  Z vyhodnocení míst páchání trestné činnosti se dá usuzovat trend 
nastartovaný instalací kamerového systému. Došlo k razantnímu snížení páchání trestné činnosti 
v oblastech, kde je umístěn kamerový systém města. 

Pachateli trestných činů jsou z velké části recidivisté, kteří si prostředky z trestné činnosti 
pokrývají svou potřebu OPL včetně alkoholu. Příčinou násilných trestných činů je vzrůstající agresivita 
a netolerance, která je patrná v celé společnosti. Kamerový systém, který je v gesci MP Šumperk, 
pomáhá při řešení bezpečnostní situace a v některých případech napomohl objasnění spáchaných 
trestných činů. 

K osobám pachatelů se dá říci, že se jedná ve velké míře, o tutéž skupinu osob, u níž je značná 
recidiva jednání. Jedná se o sociálně nepřizpůsobivé spoluobčany, kteří již nejsou schopni a mnohdy 
ani ochotni, pracovat na návratu do společnosti. 

 

2.2. Analýza kriminality – Městská policie Šumperk  

Ve sledovaném období, tj. od 1. 1. do 31. 12. 2011 bylo řešeno strážníky Městské policie 
v Šumperku celkem 5 759 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění osob, doručování 
zásilek, součinnostních akcí apod.). Přestupků bylo řešeno celkem 2 714. V blokovém řízení bylo 
uloženo celkem 2 271 pokut v celkové výši 1 123 500,- Kč, z toho 1 238 blokových pokut v celkové 
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výši 487 300,- Kč a 1 033 blokových pokut na místě nezaplacených v celkové výši 636 200,- Kč, z nichž 
byla částka ve výši 418 850,- Kč již uhrazena. Postoupením správnímu orgánu bylo řešeno 221 
přestupků. Průměrná výše uložené pokuty činila 495,- Kč. Domluvou bylo řešeno celkem 232 
přestupků. 

Graf č. 4; Počet řešených událostí MP Šumperk v letech 2004 – 2011 

 
 

Přehled některých činností MP Šumperk  

Tabulka č. 10; Přehled některých činností MP Šumperk v letech 2004 – 2011 

událost 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

zadržení hledané osoby 15 21 15 26 60 71 39 37 

zadržení podezřelého z TČ 76 70 84 55 57 39 33 49 

zadržení podnapilého řidiče 20 13 13 9 25 16 10 24 

dopravní přestupky 1 836 1869 2627 1979 2 027 2 019 2 055 1 991 

volné pobíhání psa 118 134 104 80 100 71 94 89 

krádež v obchodě 219 326 342 424 346 412 397 348 

přestupky proti majetku 62 59 44 38 27 46 44 44 

rušení nočního klidu 51 61 46 34 43 32 53 31 

odchyt psa 93 109 87 101 105 89 122 72 

poškození veř. prostranství 52 60 66 53 59 47 45 54 

znečištění veř. prostranství 51 34 68 42 50 45 27 52 

asistence PČR, HZS, jiné 109 154 159 215 153 160 213 169 

doručení zásilky 200 211 108 167 224 167 149 206 

řešeno událostí 4 982 5 331 6 733 5 917 6 276 6 276 6 064 5 759 

 

Graf č. 5; Přestupky řešené MP Šumperk, 2007 – 2011 
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Přestupky jsou řešeny uložením pokuty v blokovém řízení, postoupením věci příslušnému 
správnímu orgánu, resp. domluvou, což je využíváno při nízké společenské nebezpečnosti 
protiprávního jednání. 

Tabulka č. 11; Počet řešených ostatních přestupků; 2005 – 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

§ 30 22 125 89 153 153 81 26 

§ 47 170 203 147 179 133 141 151 

§ 49 43 30 21 37 22 27 29 

§ 50 385 386 462 379 458 447 393 

 Zdroj: vše MP Šumperk 

Tabulka č. 9 představuje přehled o činnosti na úseku veřejného pořádku a občanského soužití dle 
§§ 47 – 49 přestupkového zákona, přestupků proti majetku dle § 50 a na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 téhož zákona. 

 

Závěr analýzy kriminality MP 

Stanovení nejzávažnějších bezpečnostních problémů města: 
- vandalismus (poškozování dopravních značek, autobusových zastávek apod.); 
- krádeže v obchodech; 
- bezdomovectví; 
- sprejerství; 
- krádeže kovů (zejména kanálových vpustí); 
- trestná činnost páchaná na seniorech; 
- stoupající agresivita pachatelů. 

 

2.3. Data o vybraných druzích přestupků 

- proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití (data jsou sledována v jednom řádku, a to 
z toho důvodu, že PČR tyto přestupky sleduje dohromady);  

- proti majetku; 
- přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

 

Tabulka č. 12; přestupky – správní obvod ORP Šumperk  

 přestupky index na 10 tis. obyv.
 4

 

druh 
k 31. 12. 

2010 
k 31. 12. 

2011 
meziroční 

rozdíl 
rok 

2010 
rok 

2011 
meziroční 

rozdíl 

Proti veřejnému pořádku a 
občanskému soužití 

2 255 2 013 -242 313,82 279,98 -33,84 

Proti majetku 2 206 2 161 -45 307,00 300,56 -6,43 

Na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

257 204 -53 35,77 28,37 -7,39 

CELKEM: 4 718 4 378 -340 656,58 608,92 -47,66 

Zdroj: MěÚ Šumperk, odbor SOC, odd. přestupků; MP Šumperk; PČR Krajské ředitelství policie Ol. kraje, Územní odbor 
Šumperk    

                                                           
4
 Index = (evidovaný celkový počet přestupků : počet obyvatel na správním území obce) x 10.000 

Počet obyvatel na správním území obce s rozšířenou působností k 31. 12. 2010: 71 857 
Počet obyvatel na správním území obce s rozšířenou působností k 31. 12. 2011: 71 898 
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3. Sociálně - demografická analýza 

Podle počtu obyvatel se Šumperk řadí mezi středně velká města a v rámci Olomouckého kraje je 
čtvrtým největším městem. V Šumperku, stejně jako i v jiných větších městech, neustále klesá počet 
obyvatel. Od počátku 90. let minulého století dochází k rychlému stárnutí populace a v posledních 
letech z demografického hlediska dochází ke změnám ve věkové skladbě obyvatelstva, střední délka 
života se prodlužuje. Skladbu obyvatel ve městě ovlivňuje i jejich migrace, způsobena ať již 
nedostatkem vhodných pracovních míst nebo nemožností získání přiměřeného bydlení. 

 

3.1. Základní demografické údaje 

V Šumperku bylo k trvalému pobytu přihlášeno k 31. 12. 2010 27 337 obyvatel, z toho 47,9% 
mužů a 52,1% žen, průměrný věk je 42,4 let. K 31. 12. 2011 je v Šumperku přihlášeno k trvalému 
pobytu 27 414 obyvatel. 

 

Tabulka č. 13; Vývoj počtu obyvatel v Šumperku 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

počet obyvatel k 31.12. 29 073 28 768 28 475 28 196 28 069 27 946 27 754 27 492 27 337 

přírůstek přirozený –42 –90 –44 –17 –26 –19 13 17 –38 
přírůstek stěhováním –203 –215 –249 –262 –101 –104 –205 –279 –117 

přírůstek celkový –245 –305 –293 –279 –127 –123 –192 –262 –155 

Zdroj: ČSÚ – http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/0B0032625F/$File/401811482.pdf 

 

Tabulka č. 14; Základní demografické údaje města Šumperk  

 
2008 2009 2010 
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

stav k 31. 12.  27 754 
13 
313 

14 
441 

27 492 
13 
183 

14 
309 

27 337 
13 
104 

14 
233 

průměrný věk 41,9 40,0 43,7 42,2 40,3 44,0 42,4 40,3 44,4 

živě narozené děti 281 145 136 314 162 152 278 156 122 
zemřelí 268 138 130 297 151 146 316 168 148 
přirozený přírůstek celkem 13 7 6 17 11 6 – 38 – 12 – 26 

přistěhovalí 493 220 273 376 170 206 537 256 281 
vystěhovalí 698 337 361 655 311 344 654 323 331 
saldo migrace celkem – 205 – 117 – 88 – 279 – 141 – 138 – 117 – 67 – 50 

přírůstek/úbytek celkem – 192 – 110 – 82 – 262 – 130 – 132 – 155 – 79 – 76 

Zdroj: ČSÚ – http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/760029E11D/$File/13011103.pdf 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/0B0032625F/$File/401811482.pdf   

 

Ve městě Šumperk dochází po roce 2000 k postupnému úbytku počtu trvale žijících obyvatel, 
zejména vlivem přetrvávajícího negativního salda migrace, a to i přestože byl v letech 2008 a 2009 
zaznamenám kladný přirozený přírůstek. 

Saldo migrace ukazuje za celé sledované období pouze záporných hodnot. Do roku 2007 byl 
v počtu přistěhovalých patrný mírný nárůst, avšak v letech 2008 a 2009 zaznamenáváme výrazný 
propad. Saldo migrace má v roce 2009 nejvyšší zápornou hodnotu (-279). V počtu vystěhovalých 
zaznamenáváme od roku 2006 jen nepatrné odchylky. V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu 
v počtu přistěhovalých (+537). 

Z celkového počtu 11 806 migrujících obyvatel v letech 2001 – 2010 tvoří vystěhovalí 58,1%. 

http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136549&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136550&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136551&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbtab/mi_hodnota.jsp?idhod=13136552&kodjaz=203&maska=%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/0B0032625F/$File/401811482.pdf
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/760029E11D/$File/13011103.pdf
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/0B0032625F/$File/401811482.pdf
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Věkové složení obyvatel 

Vzhledem k současnému populačnímu trendu bude patrně docházet ke změnám věkové 
struktury. Vlivem několik let přetrvávajícího záporného salda migrace, prodlužování střední délky 
života, včetně posunu silnějších ročníků do důchodového věku, bude věková struktura obyvatelstva 
v Šumperku stárnout. 

 

Tabulka č. 15; Věkové složení obyvatel města Šumperk v letech 2001 – 2010 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

počet obyvatel 29 318 29 073 28 768 28 475 28 196 28 069 27 946 27 754 27 492 27 337 
0 – 14 4 484 4 342 4 103 4 031 3 826 3 732 3 701 3 623 3 594 3 654 
15 – 64 20 690 20 549 20 474 20 176 19 975 19 828 19 639 19 412 19 085 18 818 
65 + 4 144 4 182 4 191 4 268 4 395 4 509 4 606 4 719 4 813 4 965 

Zdroj: ČSÚ – http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/0B0032625F/$File/401811482.pdf 

 

3.2. Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost má neblahý vliv na společnost jako celek. Jsou s ní spojeny nejen společenské a 
individuální ztráty, ale nepochybně i sociální důsledky. Lze ji považovat za jeden z nejčastějších 
kriminogenních faktorů, když jako důsledek dlouhodobé nezaměstnanosti nelze vyloučit sociální 
exkluzi a následné možné sklouznutí k trestné činnosti. 

 

Graf č. 6; Vývoj míry nezaměstnanosti v Šumperku; 2002 – 2011 

 
Během roku 2010 se prohluboval nedostatek volných pracovních pozic, který nastal již v roce 

2008 jako důsledek nastupující světové hospodářské krize, kdy zaměstnavatelé ve velmi krátké době 
propustili z důvodu ztráty zakázek velké množství zaměstnanců jednak z organizačních důvodů, ale u 
mnoha osob neprodloužili pracovní poměr na dobu určitou. 

 

Tabulka č. 16; Vývoj nezaměstnanosti v Šumperku v letech 2002 – 2011 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

počet uchazečů 1 642 1 556 1 610 1 461 1284 1 093 1 041 1 611 1 662 1 626 

nezaměstnanost v % 11,42 10,39 10,75 9,24 7,69 6,68 6,23 10,46 10,53 10,35 

Zdroj: ÚP Šumperk 

Z tabulky lze vypozorovat vývoj nezaměstnanosti v Šumperku v rozmezí let 2002 až 2011. Míra 
nezaměstnanosti stoupala do roku 2003, kdy došlo k poklesu míry nezaměstnanosti (-1,03%) a tento 
trend zůstal zachován a míra nezaměstnanosti klesala a to až do roku 2009, kdy prudce vzrostla 
(+4,23%), mírný nárůst je zaznamenám i v roce 2010. 
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http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/0B0032625F/$File/401811482.pdf
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Tabulka č. 17; Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání 

stupeň vzdělání 
k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 

počet % počet % počet % počet % 

bez vzdělání 3 0,29 2 0,12 2 0,12 1 0,06 
neúplné základní vzdělání 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
základní vzdělání + praktická škola 304 29,20 414 25,70 414 24,91 432 26,57 
nižší střední vzdělání 1 0,10 4 0,25 2 0,12 5 0,31 
nižší střední odborné vzdělání 21 2,02 47 2,92 41 2,47 43 2,64 
střední odborné vzdělání (vyučen) 375 36,02 629 39,04 635 38,21 599 36,84 
odborné vzd. bez maturity a bez vyučení 6 0,58 9 0,56 13 0,78 13 0,80 
ÚSV vzdělání (gymnázium) 40 3,84 49 3,04 47 2,83 47 2,89 
ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou) 42 4,03 70 4,35 75 4,51 72 4,43 
ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení) 190 18,25 295 18,31 325 19,55 309 19,00 
vyšší odborné vzdělání 6 0,58 13 0,81 20 1,2 10 0,62 
bakalářské vzdělání 6 0,58 15 0,93 24 1,44 19 1,17 
vysokoškolské vzdělání 45 4,32 63 3,91 64 3,85 74 4,55 
doktorské vzdělání (vědecká výchova) 2 0,19 1 0,06 0 0,00 2 0,12 

Celkem 1 041 100,00 1 611 100,00 1 662 100,00 1626 100,00 

 Zdroj: ÚP Šumperk 

Z přehledu vzdělanostní struktury evidovaných uchazečů o zaměstnání je patrné, že meziroční 
rozdíly jsou minimální, s výjimkou skupiny „střední odborné vzdělání (vyučen)“, kde došlo v roce 2009 
k výraznému nárůstu. Tato skupina je každým rokem také nejpočetnější skupinou. Druhou 
nejpočetnější skupinou je skupina uchazečů se základním vzděláním a praktickou školou. Poslední 
skupinou, která překročila 15% procentní zastoupení, je skupina uchazečů s ÚSO vzděláním 
s maturitou (bez vyučení). 

 

Věková struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání 

 

Graf č. 7; Vývoj věkové struktury evidovaných uchazečů o zaměstnání 

 
 

Za rok 2009 byl zaznamenám výrazný nárůst u všech věkových skupin, celkem pak o 570 uchazečů 
o zaměstnání. V roce 2010 se počet uchazečů o zaměstnání ve srovnání s rokem 2009 také zvýšil 
(+51). Nejvyšší procentuální nárůst za rok 2010 byl u věkové skupiny 55–59let (+1,73%), která byla 
také druhou nejpočetnější skupinou. 
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V roce 2011 došlo k celkovému poklesu evidovaných uchazečů o zaměstnání (–36). K nárůstu 
došlo u věkových skupin 25–29let, 30–34let, 35–39let a 40–44let. V roce 2011 byl nejvyšší 
procentuální pokles zaznamenán u věkové skupiny 55–59let (–1,35%), nejvyšší procentuální nárůst 
pak u věkové skupiny 35–39let (+1,84%), která byla druhou nejpočetnější skupinou. Nejpočetnější 
věkovou skupinou skupina byla již třetím rokem věková skuipna 20–24let. 

 

3.3. Dávky sociální pomoci 

Dávky státní sociální podpory 

Tabulka č. 18; Dávky SSP – ORP Šumperk  

  2010 2011 
rozdíl oproti 

r. 2010 

Příspěvek na bydlení 
počet dávek 9 572 10 642 +1 070 
index

5
 na 10 tis. obyv. 1 332,1 1 480,2 +148,1 

výše dávek (v Kč) 21 199 909,- 25 947 262,- +4 747 353,- 

Přídavek na dítě 
počet dávek 46 733 44 302 –2 431 
index na 10 tis. obyv. 6 503,6 6 161,8 –341,8 
výše dávek (v Kč) 28 453 288,- 26 569 596,- –2 883 692,- 

Sociální příplatek 
počet dávek 13 444 3 257 –10 187 
index na 10 tis. obyv. 1 870,9 453 –1 417,9 
výše dávek (v Kč) 22 939 331,- 6 227 400,- –16 711 931,- 

 Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk 

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Tabulka č. 19; Pomoc v hmotné nouzi – ORP Šumperk  

  2010 2011 
rozdíl oproti 

r. 2010 

Příspěvek na živobytí 
počet dávek 8 335 9 680 +1 345 
index

6
 na 10 tis. obyv. 1 159,9 1 346,4 +186,5 

výše dávek (v Kč) 23 987 288,- 30 300 250,- +6 312 962,- 

Doplatek na bydlení 
počet dávek 231 211 –20 
index na 10 tis. obyv. 32,1 29,3 –2,8 
výše dávek (v Kč) 725 387,- 739 254,- +13 867,- 

Mimořádná okamžitá pomoc 
počet dávek 1 504 1 802 +298 
index na 10 tis. obyv. 209,3 250,6 +41,3 
výše dávek (v Kč) 3 832 907,- 4 862 812,- +1 029 905,- 

Zdroj: MěÚ Šumperk 

 

Počet dávek v tabulce vyjadřuje počet celkem vyplacených dávek, tzn., že jeden příjemce může 
přijímat i více dávek. 

MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi evidoval v roce 
2011 celkem 651 příjemců s bydlištěm ve městě Šumperk. 

Z 651 příjemců bylo:  163 rodin, z toho: … matka samoživitelka: 100; 
  … otec samoživitel:   8; 
 456 jednotlivců, z toho: … muži do 30 let:  69. 

                                                           
5
 Index = (evidovaný celkový počet vyplacených dávek : počet obyvatel na správním území obce) x 10.000. Počet obyvatel 

v ORP Šumperk k 31. 12. 2010: 71 857, k 31. 12. 2011: 71 898. 
6
 Index = (evidovaný celkový počet vyplacených dávek : počet obyvatel na správním území obce) x 10.000. Počet obyvatel 

v ORP Šumperk k 31. 12. 2010: 71 857, k 31. 12. 2011: 71 898. 
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3.4. MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí – kurátor pro dospělé 

V rámci odboru sociálních věcí působí i sociální kurátorka. Náplň práce sociální kurátorky spočívá 
v práci s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, včetně šetření v rodinách, 
spolupráci s věznicemi, OS, OSZ, odd. HN, ÚP – SSP, PMS, NNO … kontakt s mladistvými před 
ukončením ÚV, šetření v terénu, spolupráce a DPC a komplexní sociální práce s osobami ohroženými 
sociálním vyloučením (poradenství, ubytování, dávky, …). 

 

Tabulka č. 20; Počet spisů v evidenci sociální kurátorky 

 2008 2009 2010 2011 

počet osob v evidenci 257 322 290 265 
osoby propuštěné z VT 90 121 96 99 
počet osob propuštěných ze školských zařízení 
pro výkon ÚV nebo OV 

14 12 13 15 

 Zdroj: MěÚ Šumperk 

 

3.5. MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí – OSPOD 

MěÚ Šumperk, odd. sociálně – právní ochrany dětí a prevence: vedoucí, 7 terénních pracovnic, 2 
pracovnice náhradní rodinné péče, 3 kurátoři. 

Tabulka č. 21; Celková evidence OSPOD, 2007 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 22; Děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, 2008 – 2011 

  
Stav 

k 1.1. 
Nově 

umístění 
Návrat 
domů 

Umístění 
do NRP 

Zletilost Ostatní 
Stav 

k 31.12. 

2008 
UV 59 22 2 9 10 – 60 
OV 2 1 – – 1 – 2 

2009 
UV 67 18 16 7 13 3 44 
OV 4 – – – 1 – 3 

2010 
UV 44 21 2 – 3 1 59 
OV 3 2 – – 3 – 2 

2011 
UV 59 21 5 3 14 3 55 
OV 2 1 – – 1 – 2 

 

Statistika kurátorů 

Počet klientů kurátorů pro mládež v Šumperku se za poslední roky pohybuje kolem 400, 
s určitými výkyvy na jednu či druhou stranu v jednotlivých letech. Nelze tedy vysledovat trend v růstu 
či poklesu počtu klientů. Ke zvýšení došlo za poslední dva roky v kolonce výchovných problémů, což 
je způsobeno částečně nárůstem kombinací výchovných poruch s trestním jednáním, částečně 
s úpravou výkladu MPSV ke statistickému zpracování. 

 

 
rejstřík OM 

k 1. 1. 
nově 

zaevidované 
k 31. 12. 

z toho živých 
případů 

2007 3 751 268 3 794 2 160 
2008 3 794 340 3 850 2 210 
2009 3 850 338 3 870 2 200 
2010 3 870 335 3 836 1 232 
2011 3 836 345 3 821 1 242 
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Graf č. 8; Věkové složení klientů kurátorů MěÚ Šumperk, OSPOD 

 
 

V uvedeném období bylo provedeno celkem 533 jednání kurátorů s klienty MěÚ Šumperk, bylo 
uskutečněno celkem 61 návštěv v ústavní výchově a 80 jednání u hlavního líčení pro trestnou činnost. 
Ve 132 případech se kurátoři účastnili výslechu nezletilých osob. Z preventivních aktivit je třeba 
vyzvednout přednáškovou činnost v rámci KPPP, kdy kurátoři dochází do cca 20 škol z celého 
pracovního obvodu. 

Tabulka č. 23; Statistika kurátorů MěÚ Šumperk, 2003 – 2011   

 
trestné činy přestupky 

vých. 
problémy 

dohled 
předb. 

opatření 

2003 102 47 167 7 5 
2004 98 63 166 7 7 
2005 89 83 165 4 1 
2006 145 73 184 6 9 
2007 73 56 173 5 6 
2008 97 103 197 2 5 
2009 71 88 158 4 6 
2010 69 85 260 9 5 
2011 76 83 242 12 4 

 

Systém včasné intervence 

V roce 2007 byl projekt SVI realizován v celém okrese Šumperk. Od 1. 1. 2008 je SVI v provozu. 
V současné době jsou zapojeny hlavní subjekty, tvořící páteř systému: Policie ČR – KŘP Olomouckého 
kraje Územní odbor Šumperk, MP Šumperk a MP Zábřeh, MěÚ Šumperk, MěÚ Zábřeh a MěÚ 
Mohelnice, Okresní soud Šumperk, Okresní státní zastupitelství Šumperk a Probační a mediační 
služba.  

V roce 2011 bylo na MěÚ Šumperk, OSPOD doručeno 492 oznámení (správní obvod obce 
s rozšířenou působností). 

 

3.6. Probační a mediační služba 

Celkový počet klientů do 18 let za město Šumperk v roce 2011: 26; 
z toho: – mládež (15 – 18 let):  7 
 – děti mladší 15 let:  19  

2007 2008 2009 2010 2011 

112 
168 143 186 147 

173 

297 
223 

214 
212 

do 15 let nad 15 let 

285 

465 

366 
400 

359 
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4. Institucionální analýza 

Cílem institucionální analýzy je podat přehled o existenci a působnosti institucí působících v 
oblasti prevence kriminality na území města Šumperk. Ve městě pracuje celá řada organizací, státní 
správy či samosprávy a neziskových organizací věnujících se činnostem souvisejícím s prevencí 
kriminality. 

 

4.1. Pracovní skupina prevence kriminality 

Složení pracovní skupina prevence kriminality bylo schváleno usnesením ZM č. 616/08, doplněno 
usnesením č. 848/08: 

- Mgr. Miroslav Adámek: PONTIS Šumperk o.p.s., ředitel; 
- Bc. Zdeňka Brijarová: MěÚ Šumperk, odbor školství, kultury a vnějších vztah, vedoucí odd. školství; 
- Ing. Zdeněk Dočekal: MP Šumperk, ředitel; 
- David Jersák: Armáda spásy Šumperk; 
- Bc. Slavěna Karkošková: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, manažer prevence kriminality; Mgr. 

František Klíč: Probační a mediační služba, středisko Šumperk, vedoucí střediska; 
- kpt. Mgr. Vladimír Komárek: PČR – KŘP Olomouckého kraje, ÚO Šumperk, vrchní komisař 

územního odboru; 
- Mgr. Anna Muratidisová – Pedagogicko psychologická poradna Ol. kraje, pracoviště Šumperk, 

oblastní metodik preventivních aktivit; 
- Mgr. Jaroslav Ondráček: Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Vila Doris Šumperk, ředitel; 
- Mgr. Petr Vlach: MěÚ Šumperk, OSPOD, kurátor; 
- Ing. Marek Zapletal: Město Šumperk, 1. místostarosta; 
- Ing. Martin Žaitlik: předseda komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti ve městě.  

 

4.2. Městský úřad Šumperk, Odbor sociálních věcí 

Odbor sociálních věcí odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku v samostatné 
působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Na území svého správního obvodu 
koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé 
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a 
krajským úřadem. Uvedené činnosti zabezpečují 2 oddělení odboru sociálních věcí, a to: 

- Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence: 

 vedoucí oddělení; 

 2 pracovnice náhradní rodinné péče; 

 7 sociálních pracovnic; 

 3 kurátoři pro mládež. 

- Oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb: 

 vedoucí oddělení; 

 veřejný opatrovník; 

 9 sociálních pracovníků; 

 kurátor pro dospělé, protidrogový koordinátor; 

 terénní programy; 

 žádosti o byty v DPS, samosprávné činnosti. 

Do těchto dvou oddělení nejsou zařazeny: 
- agenda související s distribucí tiskopisů a žádanek s modrým pruhem dle vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví ČR č. 58/2004 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků; 
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- činnosti na úseku prevence kriminality – manažer prevence kriminality;  
- koordinace a řízení procesu plánování sociálních služeb na území města Šumperka; 
- řešení případů mimosoudních rehabilitací; 
- agenda přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, na 

úseku (soudnictví mládeže - § 26, sociálních věcí - § 28, zdravotnictví - § 29, 29a, ochrany před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30 zákona). 

 

4.3. Městská policie Šumperk  

MP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a její existence 
má významný vliv na prevenci kriminality. Úkoly Městské policie:  

- dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku; 
- přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku; 
- dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití; 
- odhalovat přestupky; 
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky; 
- upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činit 

opatření k jejich odstranění; 
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti 

města; 
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního 
provozu. 

 

4.4. Komise rady města 

Jsou podle §122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
iniciativní a poradní orgány tohoto výkonného orgánu obce, který řeší a projednává otázky 
samostatné působnosti. Ze své činnosti jsou komise odpovědny radě města. V případě, že byl komisi 
svěřen výkon přenesené působnosti, je komise na svěřeném úseku odpovědna starostovi města.  

Z celkového počtu 13 komisí rady města se na prevenci kriminality podílejí nejvíce: 
- Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě;  
- Komise sociální; 
- Komise dopravy a BESIP 

a dále Komise sociálně právní ochrany dětí. 

 

4.5. Příspěvkové organizace města 

 Dům dětí a mládeže U radnice: nabízí širokou škálu kroužků, technických, estetických, 
sportovních, přírodovědeckých, různé zájmové akce a tábory. 

 Městská knihovna, p. o.: Městská knihovna, Městská knihovna Sever, Pedagogická knihovna. 
Knihovny mimo jiné akce pořádají besedy pro mateřské a základní školy. 

 Základní školy Šumperk: město Šumperk je zřizovatelem pěti základních škol, na kterých působí 
metodici prevence kriminality, školy kromě ostatních zájmových aktivit realizují i minimální 
preventivní programy. Všechny základní školy zřízené městem nabízejí pro své žáky zájmové 
aktivity (sportovní, výtvarné, hudební, …) v rámci školních klubů pro žáky druhého stupně a školní 
družiny pro žáky prvního stupně. 

 Mateřské školy: město Šumperk je zřizovatelem 3 MŠ s detašovanými pracovišti.  

http://www.ddmuradnice.cz/
http://www.knihovnaspk.cz/
http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/skolstvi/zakladni-skoly.html
http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/skolstvi/materske-skoly.html
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 PONITS Šumperk, o.p.s.: organizace založená městem, poskytující sociální služby pro občany, blíže 
popsané budou následně. 

 

4.6. Organizace s majetkovou účastí města 

 Podniky města Šumperk: organizace založená městem, kromě služeb sdružených v rámci 
organizace, jsou realizátorem nejednoho projektu souvisejícího s prevencí kriminality, např. 
rekonstrukce dětských hřišť a sportovní plácků pro neorganizovanou činnost, např.: 

- v roce 2008 byla provedena rekonstrukce sportovního hřiště pro neorganizovanou činnost na 
ulici K. H. Máchy – odvodnění a realizace umělého povrchu; 

- v roce 2009 byla provedena rekonstrukce sportovního hřiště pro neorganizovanou činnost na 
ulici nám. Jana Zajíce – odvodnění a realizace umělého povrchu; 

- v roce 2010 byla v rámci akce rekonstrukce ulice J. z Poděbrad v Šumperku provedena 
rekonstrukce hřiště na ulici J. z Poděbrad a hřiště na ul. Kosmonautů; 

- v roce 2011 byla provedena oprava povrchu hřiště pro neorganizovanou činnost na ulici 
Vrchlického u domu Vrchlického 16 v Šumperku. 

 

4.7. Policie České republiky 

Hlavním úkolem PČR, KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk je chránit bezpečnost 
osob a majetku, zajišťovat veřejný pořádek a preventivně předcházet vzniku trestné činnosti. Při 
svém preventivním působení spolupracuje policie s dalšími institucemi na společných projektech 

Preventivní informační skupina (PIS) – je významnou složkou v oblasti prevence kriminality. Na 
regionální úrovni pořádá policie řadu besed, přednášek, KPPP, dny otevřených dveří či soutěží, 
zejména pro žáky základních škol a studující mládež, ukázky na dnech IZS.  

Policie ČR poskytuje analytická data a podklady pro analýzu kriminality v regionu. Zástupci policie 
působí jak v Týmu pro mládež, tak v pracovní skupině prevence kriminality a rovněž v Komisi pro 
prevenci a bezpečnost ve městě. 

 

4.8. Probační a mediační služba ČR, pracoviště Šumperk  

Probační a mediační služba plní úkoly vyplývající se zákona č. 257/2000 Sb. v platném znění, O 
probační a mediační službě. Jedná se o bezplatné trestně právní a sociální služby. Probační a 
mediační služba (dále jen PMS) zajišťuje probaci (dohled, který spojuje kontrolu i pomoc u 
odsouzených občanů k alternativním trestům) a mediaci (mimosoudní řešení trestních sporů mezi 
poškozeným a obviněným pachatelem, prostřednictvím třetí osoby – mediátora). PMS přispívá 
k ochraně společnosti účinným řešením rizikových a konfliktních stavů spojených s trestním řízením a 
efektivním zajištěním uložených alternativních opatření. Zástupci PMS pracují v Týmu pro mládež i 
v pracovní skupině prevence kriminality. 

Oblast práce s mladistvými a dětmi tvoří specifickou oblast činnosti Probační a mediační služby. 
Na jednotlivých střediscích PMS ČR působí specialisté na práci s mládeží, kteří se věnují této stále 
rozsáhlejší agendě. Pracovníci PMS zajišťují dle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech 
mládeže jak výkon mnoha výchovných a trestních opatření, zejména dohledu probačního úředníka a 
společensky prospěšné činností – ale zejména usilují o co nejrychlejší vstup do případů. 

 

 

http://www.pontis.cz/
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbory-sumperk.aspx
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4.9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Šumperk:  

Výchovný ústav a dětský domov se školou pečuje o děti se specifickými poruchami chování, u nichž 
byla nařízena ústavní výchova, nebo uloženo předběžné opatření, případně s uloženou ochranou 
výchovou. 

 

4.10. Krajský úřad Olomouckého kraje 

Krajské organizace působící v oblasti prevence kriminality: 

 Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.; Poradna pro rodinu Šumperk 

Zaměřuje se na rodiny ohrožené rozvratem a v rámci své činnosti nabízí pomoc při řešení všech 
souvisejících problémů a potíží, od narušených vztahů, přes manželské krize, domácí násilí, 
generační problémy, až po těžké životní situace apod. 

 Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p. o.  

Podává pomocnou ruku matkám s dětmi v tísni a poskytuje péči, azyl a poradenskou činnost 
potřebným. 

 Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk  

Poskytuje psychologickou a speciální pedagogickou péči klientům ve věku od 3 do 19 let, jejich 
rodičům a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení. 

 Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk 

Aktivity této organizace jsou různorodé a zaměřené nejenom na děti a mládež, ale i dospělé. 
Hlavní náplní je pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna v 80 kroužcích tělovýchovných, 
výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných, počítačových atd.; 

- Akce pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých: sportovní a výtvarné soutěže, výstavy, 
besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a výukové programy; 

- Bohatá letní činnost pro děti – jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků a tábory pro 
veřejnost; 

- Středisko ekologické výchovy, které připravuje výukové ekologické programy pro mateřské a 
základní školy; 

- Motýli Šumperk – dětský pěvecký sbor; 

- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – vzdělávání pedagogických pracovníků 
formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád 
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vydává každý měsíc 
Zpravodaj; 

 Sociální služby Šumperk 

- Penzion pro důchodce: nabízí trvalé bydlení pro seniory, kteří jsou schopni sami se o sebe 
postarat, s poskytováním pečovatelské a zdravotnické služby. 

- Středisko pečovatelské služby: poskytuje služby seniorům a osobám se zdravotním postižením 
(služby osobní hygieny, práce spojené s údržbou domácnosti, doprovod, dohled, dovoz obědů apod.) 

 Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje 

- zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace; sociálně právní poradenství; 
klubovou činnost; konzultační činnost; volnočasové aktivity; rekondiční pobyty. 

 

http://ssp-ol.cz/
http://www.pavucinka.cz/ria/
http://www.ppp-olomouc.cz/sumperk.html
http://www.doris.cz/
http://www.socsluzby.cz/
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 Střední školy v Šumperku  

- Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8; 
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1; 
- Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31; 
- Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2; 
- Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3; 
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30; 
- Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, 

Šumperk, Bulharská 8; 
- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3. 

 

4.11. Nestátní neziskové organizace 

 PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost PONTIS se zabývá poskytováním a dále rozvíjením sociálních služeb 
pro různorodé sociální skupiny obyvatel města Šumperk a okolí. Tohoto úkolu je dosahováno 
poskytováním registrovaných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti sociálního poradenství, sociální péče i sociální 
prevence. Posláním a cílem společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. je napomoci k uspokojování 
základních potřeb co nejširšímu spektru osob v rozmezí od nejmenších dětí, až po seniory, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují podporu nebo pomoc jiné osoby. 

Oddělení služeb pro seniory: 
- Odborné sociální poradenství: „Informační středisko pro seniory a občany se zdravotním 

postižením a Půjčovna kompenzačních pomůcek“ poskytuje poradenské služby lidem, kteří z 
různých důvodů potřebují informace v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory a 
sociální péče, získání kompenzačních pomůcek, využití volného času, vyřizování záležitostí na 
úřadech, sepsání žádosti, odvolání apod. Informační středisko pro seniory je vedeno jako 
chráněné pracoviště a je zde zaměstnán sociální pracovník se změněnou pracovní schopností. 

- Pečovatelská služba: „Domy s pečovatelskou službou a Středisko osobní hygieny“. Služby jsou 
určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby 

- Denní stacionář: „Denní stacionář VOLBA“ je určen seniorům a dospělým občanům se 
zdravotním postižením, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo 
nechtějí být sami doma. Jsou to občané žijící ve společných domácnostech se svými rodinami, 
jež o ně nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné. 

- Sociálně aktivizační služby pro seniory: služby nabízené ve Společenském středisku Sever jsou 
poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 
Cílem sociálně aktivizačních služeb je prodloužit aktivní a nezávislý život seniorů a zdravotně 
postižených, obnovit či udržet jejich komunikační dovednosti, sociální dovednosti, podpora 
přirozených společenských vztahů – kontakt s vrstevníky. 

- Další služby: Klub důchodců, Kavárnička pro seniory 

Oddělení sociální prevence: 
- Kontaktní centrum: Kontaktní a poradenské centrum KRÉDO snižuje důsledky rizikového užívání 

drog u uživatelů návykových látek prostřednictvím rozhovorů, preventivních činností, 
poradenství atd. Hlavním cílem je zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, 
zdravotní a sociální, které by umožňovalo jeho smysluplné zapojení zpět do společnosti. 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: NC Rachot je pro děti a mládež ve věku 12 – 26 let s 
rizikovými způsoby trávení volného času: 

http://www.pontis.cz/
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 sociální práce s klienty: pomoc dětem a mládeži s jejich problémy, které je v jejich životě 
mohou potkat, od problémů ve škole (špatný prospěch, nevhodné chování) až například po 
týrání osob či šikanu; 

 aktivní trávení volného času: výtvarné aktivity, keramická dílna, zázemí pro začínající kapely 
(moderně vybavená hudební zkušebna), stolní hry, pohybové aktivity (nacvičování tanečních 
sestav, žonglování, HIP HOP); pomoc s přípravou do školy; 

 kontakt se společenským prostředím, a to formou různých akcí, jakými jsou například výlety, 
koncerty klientů NC, turnaje, filmový klub, den otevřených dveří a další zážitkové programy; 

 pracovníci NC Rachot přednáší v rámci primárně preventivního programu KPPP (besedy 
zaměřené na drogovou problematiku) na základních školách v Šumperku pro žáky 5., 7. a 9. tříd. 

Oddělení ubytovacích služeb: 
- Azylový dům: „Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni (DORD)“ – posláním azylového domu je 

pomáhat osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se 
ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti. Nedílnou součástí poskytovaných 
služeb je i nabídka volnočasových aktivit pro děti i dospělé, kterých má právo každý uživatel 
sociálních služeb využívat. 

- Krizová pomoc: „Krizový byt pro ženy“ – okamžitá krizová pomoc ženám nebo osamělým 
rodičům s dětmi v životní krizi prostřednictvím nabídky krátkodobého ubytování, sociálního 
poradenství a zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi. 

 Armáda spásy Šumperk 

Sbor Armády spásy Šumperk (duchovní, vzdělávací a zájmové programy) a Centrum sociálních 
služeb Šumperk: 
- Noclehárna: nízkoprahové zařízení s celoročním provozem a kapacitou 20 lůžek pro muže a 6 

pro ženy starší 18 let, které poskytuje možnost uspokojení základních životních potřeb 
(bezpečí, jídlo, hygiena, spánek) a odborné sociální poradenství; 

- Azylový dům pro muže, azylový dům pro ženy: celodenní ubytování a stravování pro osoby bez 
přístřeší, sociálně právní poradenství, podpora při hledání bydlení a zaměstnání. Součástí 
pobytu jsou pracovní aktivity v rozsahu 3hod. v pracovní dny; 

- Denní centrum pro osoby bez přístřeší; 
- Rozvoz obědů. 

 Bezpečný Šumperk, o. s. 

Cílem sdružení je propagace a podpora zdravého, bezpečného a tolerantního života spoluobčanů, 
prováděné se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality, zejména u dětí, mládeže a seniorů. 
Sdružení se podílí na poskytování obecně prospěšných informací vedoucích ke zlepšení 
bezpečnosti ve městě. 

 Diakonie ČCE – Sobotín: Dům na půl cesty 

Služba je určena lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří přicházejí z dětských domovů, výchovných 
ústavů, nefunkčních rodin, náhradní rodinné péče, výkonu trestů a ocitají se v nepříznivé sociální 
situaci, kterou nejsou schopni vyřešit sami, případně ani za pomoci své rodiny, blízkých osob nebo 
jiných typů sociálních služeb. 

 Charita Šumperk:  

Byla ustavena jako účelové zařízení římskokatolické církve olomouckým arcibiskupem a je 
zaregistrována u Ministerstva kultury ČR, hlavní aktivity Charity Šumperk: 
- ošetřovatelská služba; 
- pečovatelská služba; 
- osobní asistence; 
- půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; 

http://www.armadaspasy.cz/projekty.php?lokace=sumperk
http://www.bezpecnysumperk.cz/
http://www.sumperk.caritas.cz/
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- chráněná dílna – veřejné toalety; 
- poradenské služby – sociální poradenství; 
- krizová intervence; 
- centrum sociální a humanitární pomoci (fond přímé pomoci); 

Vedlejší aktivity: Tříkrálová sbírka, charitní pouť, koncert pro Charitu, dobrovolnictví, rozvoz obědů. 

 LANO, o. s.:  

Cílovou skupinou jsou děti a mládež, pro které jsou nabízeny volnočasové aktivity, dětský klub, 
sportovní klub, klub Exit 316, klub Volant, víkendové pobyty a letní tábor, příměstský tábor 
Okolopuťák, víkendové programy – Sobota bez televize, terénní programy, apod.  

 Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky:  

Pro veřejnost, ženy a dívky poskytuje poradenskou činnost, testování na těhotenství, 
zprostředkovává odbornou pomoc, realizuje přednášky na školách, krizovou intervenci. 

 SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.: 

- Občanská poradna v Šumperku: odborné sociální poradenství v souladu s § 37 zák. 108/2006 
Sb., O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

- Terénní programy: v souladu s §69 zák. 108/2006 Sb., O sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů, služba je určena osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách v Šumperku a 
šumperských lokalitách. 

 RES – SEF, o. s.:  

- STREETWORK: služba pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na OPL; 
- INTEGRA: projekt se zaměřuje na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo přímo 

osobám sociálně vyloučeným ve věku 15 – 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace. 
Cílem programu je integrace těchto osob na trh práce. 

  

http://www.lano.cz/
http://www.jekhetane.cz/
http://www.res-sef.cz/
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5. Sociologické výzkumy a šetření 

5.1. Vnímání pocitu bezpečí ve městě Šumperk  

Sběr dat realizovaný ve městě Šumperk pro sociologický výzkum „Vnímání pocitu bezpečí ve 
městě Šumperk“ si kladl za cíl především identifikovat: 

- míru osobní negativní zkušenosti občanů s kriminalitou ve městě Šumperk; 
- lokalizovat riziková místa ohrožení občanů; 
- postoj občanů k práci Městské policie, policistů Obvodního oddělení PČR Šumperk; 
- názory a postoje občanů k otázce přínosu kamerového monitorovacího systému; 
- informovanost občanů o službách organizací, které se angažují v oblasti předcházení 

společensky nežádoucích jevů, ale také řadu dalších indikátorů. 

Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 700 respondentů. Při analýze bylo statisticky pracováno 
se souborem 678 respondentů. Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě metody kvótního 
výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie, pohlaví a vzdělanostní kategorie. Snahou bylo, aby 
výběr vzorku respondentů, co nejvíce odpovídal reálnému složení populace města Šumperk z 
hlediska sociálně – demografických charakteristik. 

 

Míra pocitu ohrožení občanů 

- Téměř sedm z deseti respondentů uvedlo, že se cítí rozhodně (16,5%) nebo spíše (50,7%) 
bezpečně v okolí svého bydliště. Necelá třetina dotázaných však uvedla, že se v okolí svého 
bydliště rozhodně (5,5%) nebo spíše (25,5%) necítí bezpečně. Místem, které považují 
respondenti v Šumperku za nejrizikovější, jsou parky obecně, pak oblast Temenice, vlakové a 
autobusové nádraží, Jesenická ulice a okrajové části města. 

- Důvody obav byly identifikovány pouze u těch respondentů, kteří se rozhodně nebo spíše 
necítí bezpečně v okolí svého bydliště (31 % dotázaných). 

 

Graf č. 9; Důvody pocitu ohrožení  

 
 

- Více než pětina respondentů učinila k ochraně svého majetku v posledních dvou letech určitá 
bezpečnostní opatření (např. další zámek na dveře). Pouze více než dvacetina dotázaných 
učinila mimořádná opatření (např. čidla, alarmy, bezpečnostní dveře, mříže apod.). Téměř 
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polovina respondentů považovala za nutné učinit v posledních dvou letech k ochraně svého 
majetku pouze běžná opatření (např. důsledné zamykání). Více než čtvrtina respondentů 
nepovažovala za nutné v posledních dvou letech činit žádná bezpečnostní opatření k ochraně 
svého majetku. 

 

Osobní negativní zkušenost občanů s kriminalitou 

- Téměř čtvrtina respondentů (24,2%) se stala osobně nebo někdo z členů jejich domácnosti v 
posledních dvou letech obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území města Šumperk. U 
respondentů, kteří odpověděli kladně, byl identifikován druh trestného činu. Respondenti 
nejčastěji uvedli, že se stali obětí:  

- krádeže kola (47,7 %); vykradení sklepa, kůlny, garáže (30,1 %); ublížení na zdraví (24,8 %); 
loupežného přepadení (24,2 %); vykradení bytu, domu, chalupy, chaty (16,9 %); vykradení auta 
(16,0 %); podvodu (15,3 %); krádeže auta (6,6 %).  

- Více než tři čtvrtiny respondentů uvedly, že v případě, že budou vyzváni, budou svědčit, 10% 
respondentů uvedlo, že při vyšetřování trestné činnosti, která se jich bezprostředně netýká, 
není ochotna svědčit. 

Povědomí občanů o organizacích, které působí v oblasti prevence kriminality  

- Téměř dvě pětiny respondentů (39,6 %) uvedly, že o práci organizací, jako jsou nízkoprahová 
zařízení, komunitní střediska, poradny pro osoby v tísni apod., již slyšely, ale neví přesně, kde je 
hledat. Čtvrtina respondentů (23,9 %) o nich nikdy neslyšel/a – vůbec neví, o čem je řeč. Pětina 
respondentů (19,2 %) o některých organizacích ví, ale není jim jasné, čím se vlastně zabývají. 
Pouze více než desetina dotázaných (12,6 %) ví o jejich činnosti a většinou i o jejich umístění.  

Opatření pro zvýšení bezpečnosti  

- Nejčastěji respondenti uvedli, že by pro zlepšení bezpečnosti obyvatel kladli větší důraz na 
okrajové části města a nebezpečná místa, zvýšení policistů v ulicích, pěší hlídky policie, větší 
podporu zařízení pro trávení volného času mládeže, monitorování veřejných prostranství 
kamerami, zvýšení pravomoci městské policie, zlepšení veřejného osvětlení, zavádění 
programů na prevenci kriminality. Nejméně často by respondenti volili lepší informovanost 
občanů o možnostech předcházení kriminalitě, zavedení nouzových hlásičů a lepší materiální 
zajištění policie. 

 

5.2. Bezpečné šumperské školy 

Průzkum byl realizován městem Šumperk ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, 
Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk (dále jen PPP) ve školním roce 2009/2010. 

Průzkum tohoto rozsahu a zaměření je svého druhu jedinečný. Byla zmapována situace rizikových 
chování na šumperských základních školách. Cílem bylo zjistit současný stav se zaměřením na výskyt 
šikany, návykových chování a dalších negativních jevů na místních školách. Dále průzkum ukazuje 
možné problematické způsoby v trávení volného času šumperských dětí.  

Výsledky  dotazníkového šetření budou sloužit také jako podklad pro další směřování odborné 
péče o třídní kolektivy, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pro tvorbu konkrétních strategií 
působení odborníků na školách a rozvoje efektivní prevence rizikových chování na místních školách. 

Dotazník byl připraven ve 3 úrovních náročnosti, přizpůsobené rozdílným schopnostem a 
dovednostem dětí vzhledem k jejich věku – pro 5., 7. a 9. třídy. Dotazník byl rozdělen do třech částí: 

- trávení volného času žáků; 
- kvalita prostředí ve třídě, vztahy mezi spolužáky, agresivitou a šikanou v třídních kolektivech; 
- drogová problematika. 
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Vlastní snímání dotazníků na školách uskutečnila pracovní skupina, jež byla k tomuto ustanovena. 
Proškolení členové skupiny byli odborní pracovníci PPP. Ti měli za úkol všechny žáky ve třídách 
dostatečně připravit na práci s dotazníkem, zodpovídat jejich případné dotazy a být jim nápomocni 
při řešení případných nesrovnalostí. Členové pracovní skupiny byli proškoleni také v tom, jak co 
nejkvalitněji motivovat respondenty, aby otázky co nejpřesněji a pravdivě zodpověděli.  

S výsledky šetření byli zástupci škol seznámeni na aktivu ředitelů v srpnu 2010, kde jim byla 
předána obecná závěrečná zpráva a závěrečná zpráva rozšířena o konkrétní poznatky z výzkumného 
šetření za jejich školu, včetně srovnání s ostatními školami a závěrečným doporučením pro konkrétní 
školu ve všech mapovaných oblastech. Tyto vlastní výstupy má každá škola pouze sama za sebe. 

Z celkového počtu vyplněných dotazníků – 782 ks, z tohoto počtu bylo 377 děvčat a 405 chlapců, 
bylo statisticky pracováno s 640 dotazníky (81,8%). 

 

Volný čas 

Graf č. 10; Jak nejčastěji trávíš volný čas?  

 
 
- nejčastěji děti navštěvují sportovní kroužky (52,3%), pak hudební kroužky (18,2%); 
- 58,6% dětí zájmové kroužky navštěvuje 1 – 2x týdně, 25,5% 3 – 4x týdně;  

 

Graf č. 11; S kým nejčastěji trávíš svůj volný čas? 
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- 59,2% dětí uvedlo, že součástí trávení jejich volného času je kultura; 
- 50,4% dětí uvedlo, že svůj volný času tráví i četbou; 
- 34,4% dětí tráví nejčastěji volný čas doma, 33,7% venku; 
- 92% dětí odpovědělo, že rodiče znají jejich kamarády; 
- 78% dětí tvrdí, že jejich rodiče ví, kde a s kým tráví svůj volný čas; 
- 45% dětí by se ve svém volném čase chtělo věnovat něčemu jinému, než čemu se věnuje, 

nejčastější pak sportovním aktivitám; 
- naprostá většina dotázaných dětí (96%) využívá ve svém volném čase počítač; 
- nejčastěji děti využívají počítač ke komunikaci (54,5%), na hraní her (29,5%) a získávání 

informací (10,2%); 
- nejčastěji u počítače tráví 1 – 2 hodiny denně. 

 

Tvoje třída 
- ano nebo spíše ano odpovědělo 60% dotázaných dětí na otázku, zda chodí do školy rádo; 
- ve své třídě je pak spokojeno ano nebo spíše ano 85,6% dětí; 
- 95% dotázaných má ve třídě dobrého kamaráda; 
- více než polovina dětí odpověděla, že je ve třídě někdo, kdo je často protivný a ostatním škodí; 
- přes 30% odpovědělo, že ve třídě je někdo, kdo je často smutný, koho je mu líto, nebo kdo 

potřebuje ochraňovat; 
- Více než polovina dětí byla svědkem toho, že je nebo bylo ubližováno jejich spolužákovi jinými 

spolužáky ze třídy nebo školy; 

 

Tabulka č. 24; Jestliže ano, tak co jsi obvykle udělal/a? (pouze pro 7. a 9. třídy) 

 
7. třídy 9. třídy 

často jsem byl/a tím, kdo ubližovat začal/a 3,5% 1,5% 

často jsem se přidal/a k tomu, kdo ubližoval 7,6% 1,5% 

neúčastnil/a jsem se ubližování, ale bavil/a jsem se tím 4,2% 9% 

byl/a jsem ostatními přinucen/a k tomu se k ubližování přidat 1,4% 1,5% 

snažil/a jsem se nezapojit, nechtěl/a jsem s tím mít nic společného 31,3% 40,6% 

často je ubližováno mě 8,3% 1,5% 

řekl/a jsem těm, co ubližovali, aby toho nechali 31,9% 38,3% 

požádal/a jsem nějakého dospělého, aby ubližování zabránil 11,8% 6% 

 
- téměř 25% dětí, odpovědělo „ano“ na dotaz, zda jim ubližoval nebo ubližuje někdo ze třídy 

nebo školy; 
- na polootevřenou otázku „jak jim bylo ubližováno“, odpovídaly kladně i ty děti, které na 

předchozí otázku odpověděly, že jim ubližováno „není nebo nebylo“. Nejčastěji odpověděly, že 
se staly obětí pomluv, nadávek, posměchu, ponižování a ignorování (69,2%), až pak uváděly 
formy fyzického násilí jako je bití, fackování, kopání nebo rány pěstí (22,1%), zbývající odpovědi 
byly formou otevřených otázek; 

- nejčastěji je dětem ubližováno ve třídě, v šatně nebo v blízkosti školy; 
- 22,7% dětí přiznalo, že samy někdy někomu ubližovaly; 
- pokud by děti chtěly chodit do jiné třídy nebo školy (13%), ve všech třech ročnících byly jako 

první dva důvody uvedeny „kolektiv ve třídě“ a „kvůli učitelům“. 

 

Návykové látky 

- 24,2% dotázaných dětí nepovažuje návykové látky (cigarety, alkohol, ostatní drogy) za 
nebezpečné; 
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Tabulka č. 25; Nejvíc informací o návykových látkách (drogách) víš od … 

  5. třídy 7. třídy 9. třídy 

od rodičů 32,6% 18% 13,1% 

od kamarádů 2,8% 15,3% 20,5% 

od učitelů 12,1% 16,5% 20,8% 

z knih 4,6% 3,5% 3,9% 

z televize a radia 35,5% 15,3% 11,3% 

na besedách s odborníky 9,6% 28,9% 28% 

- 45,2% dětí vyzkoušelo někdy cigaretu; 
- 82,7% dětí ochutnalo někdy alkohol; z průzkumu vyplynulo, že mnohem více žáků 5. tříd 

ochutnalo alkohol do 10 roku věku (83,3%) ve srovnání s žáky 9 tříd, kterých alkohol do 10 roku 
ochutnalo 35,5%; 

- 25,8% dětí přiznalo, že jim byla nabídnuta marihuana: 

 6,9% v 5. třídách; 

 21,7% v 7. třídách; 

 49% v 9. třídách. 
- nejčastěji drogu nabízí kamarád; 
- 2,2% žáků 5. tříd přiznalo, že vyzkoušeli kouřit marihuanu; 
- 6,4% žáků 7. tříd přiznalo, že vyzkoušeli kouřit marihuanu; 
- 27,6% žáků 9. tříd přiznalo, že vyzkoušeli kouřit marihuanu; 
- pouhé 2% žáků 9. tříd si myslí, že je těžké sehnat marihuanu; u žáků 5. a 7. tříd převládala 

odpověď „nevím“; 
- 29,8% žáků 9. tříd si myslí, že je možné sehnat marihuanu i v jejich škole; 
- 6,8% žáků 9. tříd přiznává experimentování s vdechováním toluenu, jiných ředidel nebo 

rozpouštědel a 6,4% vyzkoušelo užít léky bez doporučení lékařem ve větší míře nebo 
v kombinaci s alkoholem; 

 

Graf č. 12; Co myslíš, že nejúčinněji informuje člověka o nebezpečnosti drog? 
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