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1. Obecné informace o organizaci                  
Název účetní jednotky:   PRESAFE z.s. 
Sídlo:   Horní Heršpice 11b   
IČ:   02309891      
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:   L 26350 vedená u Městského soudu v Praze 
 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Spolek PRESAFE z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném 
období jsme realizovali většinu z naší hlavní činnosti organizace, spolek zejména: 
a) realizoval projekty prevence sociálně patologických jevů především kriminality, 

rizikového chování a závislostí,  
b) organizoval a realizoval vzdělávací kurzy, výcviky a semináře, 
c) vytvářel nové služby a programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 
d) připravoval programy a projekty na ochranu lidských práv a řešení nových příležitostí 

ve společnosti, 
e) realizoval programy a projekty určené osobám nacházejícím se v nepříznivé životní 

situaci v souvislosti s kriminalitou, rizikovým chováním a závislostí, 
f) prohlubovali jsme spolupráci mezi institucemi soukromým a neziskovým sektorem, 
g) poskytovali jsme odborné konzultace,  
h) vydávali propagační a vzdělávací publikace. 
 
V roce 2018 jsme se v rámci naší hlavní činnosti nevěnovali: 

a) realizaci programů a projektů měnících společenský náhled a přístup, výklad či 
aplikaci zákonů a jiných právních předpisů, anebo prosazujících vznik, změnu či 
zánik zákonů či jiných právních předpisů, souvisejících s vědeckou a praktickou 
kriminální politikou státu, s národní protidrogovou politikou, a se souvisejícími 
zákony, předpisy a dokumenty, 

b) oblasti prosazování aktivit vědecké a praktické kriminální politiky státu, národní 
protidrogové politiky a strategii národních sil a subjektů s nimiž Česká republika 
v těchto oblastech spolupracuje. 
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3) Struktura organizace 
Nejvyšším orgánem spolku PRESAFE z.s. je členská schůze, kterou tvoří všichni členové 
spolku. Nejvyšším výkonným orgánem spolku je výkonný výbor, který je tvořen 
předsedou spolku a dvěma členy. Poradním orgánem výkonného výboru je Odborná 
rada. Dále s naším spolkem spolupracuje řada odborníků a dalších osob, které pomáhají 
zajišťovat realizace jednotlivých projektů zejména po administrativní stránce. 
 
Statutárním orgánem je: 
Mgr. Veronika Polívková,  
Předsedkyně spolku 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení 
statutárních orgánů. 
 

4) Členská základna          
Spolek PRESAFE měl na konci sledovaného období 6 stálých členů a 31 spolupracujících 
osob na DPP nebo faktury.   
 

5) Hospodaření organizace  

Spolek PRESAFE z.s. v průběhu roku 2018 financoval svoji činnost zejména z dotačních 
titulů Statutárního města Brna a Ministerstva obrany ČR, dále z darů společnosti CS 
Solutions Group s.r.o., fyzických osob a vlastní činností.  
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) jsou uvedeny v účetní závěrce, která je 
přílohou tohoto dokumentu.  
 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
6) Činnost v roce 2018 
 
Realizace projektu Senioři a bezpečnost 
 
Projekt Senioři a bezpečnost IV. volně tematicky navazoval na úspěšný projekt Městské 
policie Brno Senior akademie a tedy i cíle projektu byly stanoveny a vycházely z myšlenky 
„bezpečný senior rovná se aktivní a informovaný senior“. Primárním cílem projektu bylo 
poskytnout seniorům informace, které nezískali v průběhu studia Senior akademie a 
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posílit tak jejich schopnost budovat si a udržet bezpečí sama sebe, svých blízkých i svého 
majetku. Smyslem projektu bylo posílit osobní pocit bezpečnosti seniorů a motivovat je 
k odpovědnému přístupu k ochraně svého života, zdraví, majetku i životnímu prostředí.  
Nástrojem ke zvýšení aktivní bezpečnosti seniorů byly přednáškové bloky, v rámci 
kterých si cílová skupina posílila své schopnosti a dovednosti ve specifických a dynamicky 
se rozvíjejících oblastech lidského života. Přednáškové bloky byly následující: finanční 
gramotnost, bezpečná práce na počítači, internetu a mobilním telefonu, nové poznatky 
z požární ochrany, komunikace a novodobé bezpečnostní hrozby. 

Jednalo se o projekt sociální prevence, který byl zacílen na nepřímé preventivní 
působení, které se v současnosti ukazuje jako úspěšnější a pro příjemce 
akceptovatelnější. Přednáškové bloky si vedle informativního charakteru kladly za cíl 
posílení sociálních vazeb seniorů. Mezi očekávané výsledky projektu patřilo zvýšení 
finanční gramotnosti seniorů, dále byli senioři seznámení s bezpečným pohybem 
v kyberprostoru, v kurzu komunikačních dovedností si mohli sami vyzkoušet nejrůznější 
techniky odvracení nepříjemných rozhovorů s osobami, které jim nabízí nechtěné zboží 
nebo služby či jinak útočí na ně samotné. Byli seznámení s požárními předpisy a 
novinkami v této oblasti a stejně tak získali informace o novodobých bezpečnostních 
hrozbách a způsobech, jak ne ně reagovat. Poskytované informace jsme se snažili 
předávat praktickým způsobem, tak aby je senioři mohli využít v praxi a došlo tak ke 
snížení rizika před trestnou činností, případě před jiným nebezpečím.  

Projekt je v souladu se systémem prevence kriminality ČR, neboť se snaží předcházet 
negativním dopadům společenských změn, tak jak je vymezeno v kapitole VII Strategie 
prevence kriminality v ČR. Plně koresponduje se specifickým cílem 5.2 reflexe 
demografického vývoje a pokračování preventivních aktivit a poskytování pomoci 
zaměřené na cílovou skupinu seniorů.  

Koncepci prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017 -2021 naplňuje projekt 
v prioritě č. 6. Prevence kriminality dětí a mládeže, seniorů, resocializace pachatelů 
trestné činnosti, předcházení recidivě a to v opatření 6.4. kdy projekt Senioři a 
bezpečnost napomáhá svým charakterem k vytváření bezpečného prostoru pro seniory 
a spoluprací s realizátory projektu Senior akademie se snaží poskytovat seniorům 
rozšiřující a nová témata, která vedou ke zvýšení jejich bezpečnosti. 
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Hodnocení projektu ze strany účastníků bylo kladné. Z hodnotících dotazníků, které byly 
po každém odborném bloku účastníkům předány k vyplnění plyne, že kurz naplňoval 
jejich představy, byl pro ně informačně zajímavý a získané poznatky dokáží využít v praxi. 
Na hodnotící škále 1-6 (1 nejlepší – 6 nejhorší) jsme z 82 získaných dotazníků, kdy každý 
dotazník obsahoval 12 otázek obdrželi 825x hodnocení 1 a 159x hodnocení 2. Stupně 
hodnocení  3,4,5 a 6 nebyly v dotaznících zaznamenány.  

 
Realizace projektu Ubráním se! 
 
Projekt Ubráním se! proběhl v roce 2018 již podruhé. Původně byl projekt vytvořen jako 
reakce na vysokou poptávku seniorů po nejrůznějších kurzech a vzdělávacích 
programech v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, kdy senioři často požadovali 
praktické příklady a konkrétní ukázky např. sebeobranných technik.  Cílem a smyslem 
cyklu tří přednášek je přiblížit seniorům trestné činy, které jsou nejčastěji páchány proti 
této skupině a poukázat na možnosti, jak se aktivně těmto činům bránit. Hlavním cílem 
pak je snaha zprostředkovat seniorům prožitek z případného napadaní nebo jiného 
útoku proti jejich osobě s poukazem, že v těchto situacích již senior nemá mnoho 
prostředků, jak trestné činnosti zabránit, a proto je stěžejní prevence, připravenost a 
zejména ostražitost, aby potenciální trestný čin vůbec nebyl spáchán.  

Projekt byl realizován ve třech městských částech města Brna, a to vždy po třech blocích 
po 90 minutách. V každém jednotlivém bloku byla provázána teoretická část s částí 
praktickou. Bylo naším záměrem, aby si účastníci kurzu nové poznatky osvojovali 
především na praktických ukázkách a sami si mohli vyzkoušet nejrůznější způsoby, jak 
předcházet nebo se bránit kriminálnímu útoku. V průběhu praktických nácviků měli 
účastníci možnost získat od zkušeného lektora informace, týkající se konkrétního 
trestného činu, byly jim vysvětleny skutkové podstaty jednotlivých činů, senioři se 
seznámili s obvyklými i méně známými způsoby páchání konkrétní trestné činnosti, 
dozvěděli se o možných způsobech aktivní i pasivní ochrany a také o průběhu trestního 
řízení.  

Získali ucelený přehled rad a doporučení, jak se nestát obětí trestného činu, jaké jsou 
možnosti pasivní i aktivní ochrany, jak odvrátit přímo hrozící nebo trvající útok, jak jednat 
bezprostředně po útoku a jak spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.  

První blok byl zaměřen na trestné činy jako je krádež a loupež-rozdíl mezi těmito 
trestnými činy, nejčastější způsoby krádeží i loupeží, rady a doporučení, jak se nestát 
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obětí, co dělat při útoku pachatele, jak se zachovat bezprostředně po trestném činu, 
nácvik sebeobranných technik při styku s pachatelem.  

Ve druhém bloku byla pozornost zaměřena na trestné činy podvod a porušování 
domovní svobody-informace ke skutkové podstatě probíraných trestných činů, legendy 
pachatelů páchajících podvody na seniorech, rady a doporučení, jak se nestát obětí 
podvodu a vloupání, jak si chránit svůj majetek a jak postupovat po spáchání trestného 
činu, což bylo provázáno s praktickými ukázkami a nácvikem, jak zabránit útoku 
podvodníka či osoby mající v úmyslu porušovat domovní svobodu seniora. Osvojili si 
zásady ochrany a obrany před trestným činem podvod a porušování domovní svobody.  

Třetí blok byl zacílen na násilné trestné činy, kdy dochází k přímému fyzickému útoku 
směřujícímu proti životu a zdraví seniora – byly vysvětleny skutkové podstaty trestných 
činů výtržnictví, ublížení na zdraví, vydírání, loupežné přepadení, vražda, prevence před 
násilnou trestnou činností, rady a doporučení, jak se nestát obětí násilné trestné 
činnosti, nácvik aktivních i pasivních technik proti agresorovi a sebeobranné techniky. 

V průběhu každého bloku byly zmíněny i požadavky na trestní řízení, respektive na to, 
jak správně ohlásit trestnou činnost orgánům činným v trestním řízení a jaké informace, 
případně důkazy je vhodné zajistit a předložit, aby bylo možné zahájit a řádně vést 
trestní řízení dle ustanovení trestního řádu. 

Seniory zajímaly zejména otázky konkrétních případů, které sami řeší, nebo je řeší jejich 
známí či příbuzní. Zajímali se průběh trestního řízení, postup orgánů činných v trestním 
řízení a průběh soudního jednání. Kladli otázky vztahující se k legitimnosti různých 
postupů zejména policejního orgánu a zákonnosti zákroků, které ve svém životě sami 
zažili, nebo jich byli účastni.  

Z evaluačních dotazníků a ohlasů seniorů plyne, že by pro ně bylo přínosné, kdyby byly 
kurzy ještě více praktické, protože současná koncepce kurů je postavena na teorii, která 
je doplněna praktickými příklady a konkrétními nácviky. Pokud budeme tento projekt 
realizovat i v nadcházejících letech, bude našim cílem tento požadavek zohlednit. Dále 
se ukázalo, že PR aktivity, tak jam byly v minulých letech postaveny (letáky, propagace 
na veřejných vývěskách, facebook a www stránky) jsou pro cílovou skupinu málo účinné 
a bude třeba věnovat více pozornosti PR kampani, tak aby o projektu vědělo větší 
množství osob z cílové skupiny.  

Projekt UBRÁNÍM SE! byl zaměřen na prevenci kriminality páchané na seniorech ve 
městě Brně. Kladl si za cíl posílit schopnosti seniorů, aktivně předcházet trestné činnosti, 
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tak aby se nestali obětí trestného činu, v případě pokusu o napadení jejich osoby nebo 
majetku znali techniky a způsoby, jak hrozící nebo trvající útok efektivně odvrátit nebo 
zmírnit jeho následky, a to osvojením si prvků aktivní i pasivní ochrany s nácvikem 
sebeobranných technik vhodných pro seniory. V neposlední řadě si projekt kladl za cíl 
seznámit seniory a poskytnout jim základní informace o průběhu trestního řízení tak, 
aby věděli, jak postupovat, stanou-li se účastníkem nezákonného jednání (ať již jako 
oběti, poškozený, svědek nebo jiná osoba přítomna na místě incidentu).   

 

Cílovou skupinou projektů Senioři a bezpečnost a Ubráním se! byli senioři ve věku nad 
60 let. Celkem se obou projektů, které byly finančně podpořeny Statutárním městem 
Brnem v rámci prevence kriminality zúčastnilo 57 seniorů a 3 senioři se zúčastnili 
pouze vybraných přednáškových bloků. 

 
Realizace projektu Umím nás bránit 
 
Cílem projektů Umím nás bránit, které byly finančně podpořeny Ministerstvem Obrany 
ČR v rámci programu POKOS, bylo zvýšit a posílit speciální znalosti, dovednosti a návyky 
žáků osmých a devátých tříd základních škol, které se týkají branně bezpečnostní 
problematiky v souvislosti se vznikem mimořádných událostí a krizových situací, při 
kterých dochází k obecnému ohrožení osob i majetku. Projekt si primárně kladl za úkol 
rozšíření kompetencí žáků při řešení krizových situací. Druhotným cílem projektu bylo 
poukázat na potřebu posilovat a udržovat fyzickou zdatnost, jako nezbytný nástroj pro 
osobní ochranu i případnou pomoc při řešení mimořádných událostí. V neposlední řadě 
se účastníci v rámci nácviku sebeobrany naučí zásady sebeovládání při řešení rizikových 
situací.  
Účastníci si v rámci praktických cvičení na vlastní kůži vyzkoušeli a zažili, jak by měli 
reagovat při poskytování první pomoci v situacích, kdy musí chránit sebe, své okolí nebo 
majetek, měli  možnost se seznámit se způsoby přežití při mimořádné události a to ve 
městě, instituci nebo v přírodě, vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky a seznámili se se 
zbraněmi užívanými k obraně státu, tak aby znali zejména bezpečnou manipulaci se 
zbraní, střelivem, ale i pyrotechnickými výrobky. Naučili se zásady orientace v prostoru, 
seznámili se s evakuačními postupy při vzniku mimořádné události a vyzkoušeli si 
sebezáchovné reakce při konfliktní situaci.  
 
Kurzy byly koncipovány jako celodenní zaměstnání pro žáky osmých a devátých tříd 
základních škol.  V rámci projektového dne pro ně byla nachystána stanoviště 
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s disciplínami, které se vztahují k branné povinnosti a k různým způsobům řešení 
mimořádných událostí a krizových situaci (zdravověda- poskytování laické první pomoci, 
sebeobrana – zásady bezpečné komunikace s cizím člověkem, zbraně, střelivo, 
pyrotechnika – zásady bezpečné manipulace, orientace v prostoru – evakuace, přežití 
při mimořádné události, fyzická zdatnost a mimořádné události). Projektový den byl 
koncipován jako zážitková branně bezpečnostní soutěž, kdy žáci byli rozděleni do 
družstev, která v průběhu celého dne, musela plnit - na jednotlivých stanovištích - různé 
úkoly, které byly bodovány a závěru vyhodnoceny. Naším cílem bylo, aby žáci úkoly na 
stanovištích plnili jako tým a došlo tak k posílení týmového ducha a odpovědnosti za 
ostatní účastníky branné soutěže.  
Z evaluačních dotazníků žáků, kterých bylo v rámci sedmi projektů zajištěno celkem 804 
ks, plyne, že se účastníkům projektový den líbil. Celkový dojem z projektového dne byl 
hodnocen na škále: dobrýJ, ucházející :-/ a nuda L. 767 žáků označilo den za dobrý, 36 
za ucházející a hodnocení nuda zvolil 1 účastník.  Žáky nejvíce zaujalo stanoviště střelby 
a sebeobrany a za nejméně záživná stanoviště považovali žáci zdravovědu a evakuaci - 
orientaci v prostoru. Hodnocení projektového dne ze strany lektorů, kterých bylo 
zajištěno v rámci všech projektů  celkem 45 kusů plyne, že projektový den lektoři 
považovali za velmi dobrý a 37 dotazníků bylo pouze kladných. V osmi dotaznících se 
objevilo hodnocení 2. Hodnocení 3 – 5 nebylo zajištěno v žádném z dotazníků. 
Pedagogové by nejvíce ocenili, kdyby byla více řešena problematika zdravovědy a mnozí 
by zcela zrušili stanoviště zbraně, střelivo a pyrotechnika – bezpečné zacházení.  

Součástí projektu byly i edukativní a propagační materiály.  

 
Vlastní realizační fáze projektů proběhla:  

V projektu č. : 733/2018 – N, 21. 09. 2018 ZŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Adamov, 
24. 9. 2018 ZŠ Lipůvka, Lipůvka 283, 679 22 Lipůvka, 26. 10. 2018 ZŠ Křtiny, Křtiny 240, 
679 05 Křtiny.  

Celkem se projektu č. 733/2018 -N zúčastnilo 112 žáků. 

V projektu č. : 741/2018 – N, 19. 09. 2018 ZŠ sídliště u Vodojemu 1261/18, 697 01 Kyjov, 
23. 10. 2018 ZŠ Archlebov 357, 696 33 Archlebov, 25. 10. 2018 ZŠ Bzenec, Olšovská 1428, 
696 81 Bzenec.  

Celkem se projektu č. 741/2018 – N zúčastnilo 140 žáků. 
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V projektu č. : 742/2018 – N, 25. 09. 2018 ZŠ Valtická Mikulov, 16. 10. 2018 ZŠ Nádražní 
4, 639 01 Hustopeče, 17. 10. 2018 ZŠ a MŠ Nikolčice 79, 691 71 Nikolčice,  

Celkem se projektu č. 742/2018 – N zúčastnilo 126 žáků.  

V projektu č. : 743/2018 – N, 17. 09. 2018 ZŠ Pražská 98, 669 02 Znojmo, 26. 09. 2018 ZŠ 
Mládeže 3, 669 02 Znojmo, 10. 10. 2018 ZŠ Višňové 228, 671 38 Višňové.  

Celkem se projektu č.743/2018 –N zúčastnilo 140 žáků. 

V projektu č. : 744/2018 – N, 27. 09. 2018 ZŠ Tyršova 977, 684 02 Slavkov, 05. 10. 2018 
ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov, 28. 11. 2018 ZŠ 
a MŠ Bohdalice 431, 683 41 Bohdalice 

Celkem se projektu č.744/2018 -N zúčastnilo 109 žáků. 

V projektu č. : 749/2018 – N, 08. 06. 2018 ZŠ Masarova 11, 628 00 Brno, 20. 6. 2018 ZŠ 
Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 21. 6. 2018 ZŠ Novolíšeňská 10, 628 00 Brno.  

Celkem se projektu č. 749/2018 – N zúčastnilo 112 žáků. 

V projektu č. : 750/2018 – N, 15. 10. 2018 ZŠ Kanice 13, 664 01 Bílovice nad Svitavou, 
18. 10. 2018 ZŠ Rajhrad, Masarykova 96, 664 61 Rajhrad, 19. 10. 2018 ZŠ Střelice, 
Komenského 2, 664 47 Střelice.  

Celkem se projektu č.750/2018 - N zúčastnilo 109 žáků. 

 
Realizace projektu Obrana se týká všech  
 
Cílem projektů Obrana se týká všech, které byly finančně podpořeny Ministerstvem 
Obrany ČR v rámci programu POKOS, bylo seznámit žáky druhého stupně základních škol 
seminární formou a vlastním samostudiem se zásadami a odpovědností občanů za 
obranu vlasti. Poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat 
speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice. 
Druhotným cílem bylo zvýšit informovanost žáků o aktivitách AČR a povinnostech 
občana při obraně státu, zlepšit image armády ČR v podobě ochránce vlasti, 
potenciálního zaměstnavatele a garanta státní bezpečnosti. Poukázat na fungování 
obranného mechanismu státu, vytyčit roli ČR v rámci mezinárodních organizací a 
představit funkce armády ve společnosti. Program si rovněž kladl  za cíl posílit pocit 



                Spolek Presafe                                                        Sídlo: Heršpická 11b 
                Tel.: +420 777 485 935                                          639 00 Brno  
                Email: office@presafe.cz                                      IČO: 02309891                              
 

 

 
                                                                                                                                        Motto: „Společně v bezpečí“ 
www.presafe.cz 
 

patriotismu a důvěry v obranné složky státu. Žáci byli lektorem vedeni k všestranné 
komunikaci, k osvojení si klíčových kompetencí v oblasti sociální, personální a občanské, 
k rozvíjení tvořivého myšlení a logického uvažování. 

Projekty byly určeny pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol na území Jihomoravského 
kraje, Olomouckého kraje, kraje Vysočina, Zlínského kraje, kraje Ústí nad Labem a 
Středočeského kraje.  

Dosažení výše uvedeného cíle bylo realizováno skrze dvě klíčové činnosti:  

1) samostatná práce žáků k zadanému tématu, kdy žákům byl zadán seminární úkol 
v rámci kterého měli zpracovat referát o osobě - nejlépe z místa svého bydliště, či 
blízkého okolí - kterou považují za hrdinu v rámci branně bezpečnostního smyslu. 
Informace k referátu si měli žáci získat pomocí osobních rozhovorů s pamětníky, z kronik 
nebo pomocí internetu či jiných zdrojů, tak aby došlo k posílení  kompetencí v oblasti 
sociální, personální a občanské, k rozvíjení tvořivého myšlení a logického uvažování. 
Tento referát, na jehož přípravu měli žáci přibližně 2-3 týdny, následně představili 
v průběhu vlastní realizace projektu. K zadání seminárního úkolu byla vypracována 
informační brožura OBRANA SE TÝKÁ VŠECH. Brožura byla vytištěna v nákladu 2500 ks a 
do škol bylo rozdistribuována celkem 2448 ks brožur.  

2) Přednáška odborného lektora, který žáky nejdříve seznámil s obecnými informacemi 
o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek, lektor dále hovořil o systému 
obrany státu a o možnosti dobrovolné participace na ni.  Účastníci projektu byli 
seznámeni se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti, s možnostmi, kde a 
jakým způsobem si individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k 
branně bezpečnostní problematice. Současně lektor žáky seznámil s aktivitami a rolí 
AČR, poukázal na fungování obranného mechanismu státu, vytyčil roli AČR v rámci 
mezinárodních organizací a představil funkci armády ve společnosti. V průběhu 
programu byl lektorem dán prostor k prezentaci připravených referátů a lektor posiloval 
žáky v diskusi nad rolí jednotlivců v rámci obrany státu. 

Vlastní realizace programu na školách byla zajištěna jednak prostřednictvím odborného 
lektora a současně se na realizaci podílel pomocný lektor, který zajišťoval podklady 
zejména pro seminární část programu a současně se podílel na realizaci seminární části 
programu.  
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Celková délka programu na školách byla 4 vyučovacích hodiny a po celou dobu programu 
byl před žáky umístěn informační banner s logem poskytovatele dotace a informací o 
základní roli AČR.  Každý účastník po absolvování projektu obdržel  pamětní list formátu 
A5, který byl pro všech šest projektů vytištěn v nákladu 2500 ks a celkem bylo na školách 
rozdistribuována 2121 pamětních listů.  

Po ukončení programu na základních školách byli požádáni zástupci pedagogů 
jednotlivých škol, kteří se osobně účastnili programu, aby vyplnili evaluační dotazník a 
zhodnotili průběh vlastní realizace projektu na dané škole.  

V rámci šesti projektů bylo celkem zajištěno 61 dotazníků, kdy 60 dotazníků obsahovalo 
pouze kladné hodnocení. Pedagogové uváděli, že cíl projektu byl naplněn, kladně 
hovořili o vhodném posílení povědomí žáků o roli a funkci AČR, v několika zprávách bylo 
pozitivně hodnoceno, že byla AČR žákům představena i jako potenciální zaměstnavatel 
a taktéž bylo kladně hodnoceno, že se žáci dozvěděli o povinnostech ve vztahu k obraně 
státu. Všichni lektoři spolku PRESAFE byli hodnoceni velmi kladně a to jak ze strany 
vystupování a odbornosti, tak i ze strany schopnosti zaujmout pozornost žáků. Celkově 
byl projekt považován za přínosný a hodnotící pedagogové ze zúčastněných škol byli 
s jeho průběhem spokojeni. V hodnoceních se objevují názory: „Cíl byl splněn, žáci se 
mohli podívat jak to v armádě chodí a co vše je potřeba k tomu být členem AČR“, „Jsme 
rádi, že jsme se zapojili do projektu“. „Žáci si na základě výkladu uvědomili, že jejich svět 
není zcela bezpečný a bezproblémový“, „… snad si uvědomili svoje možnosti zapojení se 
do obrany státu, rovněž bylo upřesněno, jaké jsou jejich povinnosti při obraně státu“ 
apod.. Pouze 1 hodnotící dotazník byl negativní, kdy hodnotícímu pedagogovi se 
poskytnuté informace v rámci přednášky jevily jako pouze informativní, dotýkající se jen 
nejzákladnějších aspektů celé problematiky. Jevilo se mu, že program nenaplnil cíl a že 
odpovědnost občana při obraně státu nebyla s žáky vůbec řešena. Vystupování a projev 
lektora byl hodnocen dobře, ale hodnotitel vnímal jako negativní, že lektor nebyl 
oblečen ve stejnokroji AČR. I přes uvedenou kritiku označil autor hodnocený projekt za 
důležitý a přínosný, ale realizaci považoval za nešťastnou, neboť informace, které byly 
v rámci projektu žákům sděleny, jsou dle jeho slov, náplní předmětů Občanská výchova 
nebo Člověk a zdraví. Toto negativní hodnocení bylo s realizujícím lektorem 
konzultováno a lektor sdělil, že realizace na dané ZŠ proběhla zcela standardním 
způsobem, tak jako na ostatních školách, že obsah přednášky ani forma nebyla žádným 
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způsobem měněna, ani přizpůsobována. Lektor dále sdělil, že měl pocit, že žáci průběh 
realizace vnímali kladně.  

Průběh a realizaci projektu tedy hodnotíme velmi pozitivně a jsme potěšeni, že se 
projekt drtivé většině zúčastněných pedagogů líbil a považovali ho za přínosný.  

Součástí prezentace projektu byl také informační leták formátu A4, který byl před a v 
průběhu konání projektu umístěn na nástěnkách zúčastněných škol nebo na vstupních 
dveřích základních škol. Informační leták byl vytištěn v počtu 100 ks a 98 ks letáků bylo 
rozdistribuována na zúčastněné školy. Současně byl vytvořen také elektronický leták, 
který měly jednotlivé školy po dobu trvání projektu umístěný na svých webových 
stránkách.  

Vlastní realizace jednotlivých projektů proběhla celkem na 38 základních školách a 
celkem se v rámci šesti projektů zúčastnilo 2152 žáků osmých a devátých tříd.  

 
Realizace projektu Branná výchova s rodinou 
 
Cílem projektu bylo formou hry seznámit širokou veřejnost s projektem POKOS 
Ministerstva obrany ČR, otestovat vědomosti zúčastněných a připravit den plný 
nevšedních branně bezpečnostních zážitků.  

Vlastní realizace projektu byla rozdělena do dvou částí a to informativní, kdy byl 
veřejnosti šířen edukativní leták a z branně bezpečnostního zážitkového dne, který se 
konal 08. 09. 2018 na stadionu a v okolí stadionu za Lužánkami v Brně a to společně 
s akcí Festival 100.  

Spolek PRESAFE z.s. díky finační podpoře projektu Ministerstvem obrany ČR mohl 
zorganizovat plošnou propagaci akce a připravit branně bezpečnostní zážitkový den. Pro 
účastníky bylo vytvořeno osm edukativních stanovišť, kdy na každém stanovišti měli 
možnost se něco naučit, něco si vyzkoušet a současně dostali branně bezpečnostní 
edukativní úkol, který měli splnit.  

Dne 8.9. 2018 přišlo na Stadion za Lužánkami až 700 osob a branný den s rodinou byl 
hodnocen velmi pozitivně.   
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Projekty na rok 2019 

Za spolek PRESAFE z. s . jsme podali žádosti o dotační tituly na realizaci projektů v rámci 
programu prevence kriminality města Brna a to to na projekty:  

- Snídaně pro bezpečné Brno 
- Žádné dítě neváhá, správné číslo zavolá 
- Studuji – nepáchám 
- Senioři a bezpečnost na vlnách medií 
- Ubráním se! 

 
Dále jsme podali žádosti v rámci programu POKOS Ministerstva obrany ČR a to 
z programu Příprava občanů k obraně státu:  

- Jsi připraven k obraně státu? Aneb středoškolské klání o pohár POKOS 
- Branná výchova s rodinou v lokalitách –Děčín, Ostrava, Prostějov, Ústí nad Labem, 

Znojmo, Olomouc, Vyškov, Brno –Královo Pole a Modřice. 
- Obrana se týká všech v krajích – Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, 

Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský.  
Z programu MO ČR Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva:  

- Umím nás bránit v lokalitách Brno město, Brno venkov, Břeclavsko, Hodonínsko, 
Olomoucko, Vyškovsko, Znojemsko 

 
V roce 2019 je naším cílem úspěšně realizovat programy, které budou podpořeny 
z dotačních titulů a současně se chceme i nadále věnovat preventivní a osvětové činnosti 
v rámci stanov našeho spolku.  
 
Věříme, že Vás naše činnost zaujala a pokud byste měli zájem je nožné ji podpořit 
věcným nebo finančním darem na účet č. 107-6436060247/0100.  
 
Na setkání s Vámi se těší všichni spolupracovníci spolku PRESAFE z.s. 
 
 
Sestavila Mgr. Veronika Polívková 
Dne 14.3.2019 

 

 


