Městský úřad Dobruška
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Hodnocení Místního plánu protidrogové politiky město Dobruška za rok 2019
Toto hodnocení Místního plánu protidrogové politiky města Dobruška za rok 2019, který je platný od
2019 – 2027, slouží ke zhodnocení preventivních a podpůrných aktivit, které se realizovaly v uplynulém
roce 2019.

1. PRIMÁRNÍ PREVENCE

Školní prostředí:
Základní škola Opočenská 115, Dobruška: Školní metodik prevence se v rámci Ročního plánu metodika
prevence zúčastnil následujících akcí: Kulatý stůl na téma – Šikana, výchovné problémy a záškoláctví,
pracovní setkání na KÚ KHK „Poradenský den“, pracovní setkání školních metodiků prevence
v Rychnově nad Kněžnou – ve spolupráci s PPP. Ve škole probíhaly besedy s PČR – prevence, chování v
dopravě. Ve škole dále probíhaly akce jako Muzikoterapie, či „Rytmy sběrného dvora“ – prožitkové
odpoledne.
Zdroj: Mgr. Dagmar Macková, ředitelka

Základní škola Fr. Kupky, Dobruška: na základní škole je realizována protidrogová prevence v rámci
předmětů rodinná výchova a občanská výchova a to za pomoci přednášek organizace OD5K10
z Rychnova nad Kněžnou. Dále také probíhá spolupráce s volnočasovým klubem Vješák. Spolupráce
byla navázána i s terénním pracovníkem streetworku Danielem Horákem, který se nabídl, že žáky ve
škole seznámí s činností služby Nespecifický streetwork v Dobrušce.
Zdroj: Mgr. Jana Čížková, metodik prevence

Základní škola Pulická, Dobruška: probíhá spolupráce s PČR – témata: šikana, kyberšikana, právní
odpovědnost, drogy a kriminalita. Dále také probíhá spolupráce s Městskou policií, volnočasovým
klubem Vješák, a PPP Rychnov nad Kněžnou. Témata jsou zařazována také v předmětech – rodinná a
občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, přírodovědný seminář a u mladších dětí
v předmětu přírodověda.
Zdroj: Mgr. Blanka Maixnerová, metodik prevence

Základní škola Opočno: základní škola Opočno dlouhodobě spolupracuje s organizací OD5K10.
Prostřednictvím jejich besed se snaží žáky uvést do problematiky nebezpečí užívání návykových látek,
ale i v ostatních oblastech rizikového chování. Besedu zaměřenou přímo na užívání alkoholu a tabáku
mají žáci v 7. ročnících a přednášku zaměřenou na problematiku užívání návykových a psychotropních
látek žáci 8. ročníků.
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Zdroj: Mgr. Marta Hájková, metodik prevence

Základní škola České Meziříčí: Ve škole se uskutečnil program „Řekni drogám NE“. Tento program
připravil jeden z otců, který pro tuto organizaci pracuje. Probíhalo to formou přednášky, která se
uskutečnila ve všech třídách na II. stupni a také proběhl rozhovor s vyléčeným narkomanem. Dále
probíhá spolupráce s PČR, která na škole pořádá přednášky.
Zdroj: Mgr. Petra Mokrejšová, metodik prevence

Základní škola Olešnice: Minimální preventivní plán na rok 2019 byl zaměřen zejména na vhodné
chování žáků mezi sebou, pěstování a prohlubování základních pravidel slušného chování ke
spolužákům i dospělým, zdravý životní styl a vhodné trávení volného času. Prevence rizikového chování
se objevuje ve všech vyučovacích předmětech, nejvíce prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná
výchova. Škola spolupracuje se zřizovatelem a pravidelně se účastní akcí pořádaných obcí Olešnice
v Orl. Horách – program na vítání občánků, setkání seniorů, rozsvícení vánočního stromu, majáles atd.
Školou jsou pořádané besedy s odborníky – PČR, hasiči, atd. Ve škole byl realizován program na posílení
pozitivních vztahů ve třídním kolektivu ve spolupráci s PPP Rychnov nad Kněžnou.
Zdroj: Mgr. Renata Bachurová, ředitelka

ZŠ a MŠ Trivium plus o.p.s.: Preventivní aktivity a přednášky probíhaly především v třídních skupinách,
vedené pedagogy. Ve výuce probíhaly v předmětech výchova ke zdraví, výchova k občanství, mediální
výchova, tělesná výchova a finanční gramotnost. V roce 2019 ve škole proběhly tyto aktivity zaměřené
na prevenci – výukové filmy, školní projekty na různá témata, prevence jako součást školní výuky,
školních výletů a exkurzí. Žáci 8. tříd absolvovali kurz přežití a exkurzy HZSČR.
Zdroj: Mgr. Jan Grulich, ředitel

ZŠ a MŠ Ohnišov: Minimální preventivní program byl vypracován na školní rok 2019/2020. V rámci
programu se škola zaměřila na prevenci sociálně patologických jevů – šikana, kyberšikana, záškoláctví,
vandalismus, násilné a kriminální chování, alkoholismus, kouření, drogové závislosti, virtuální drogy,
xenofobie, rasismus, antisemitismus, poruchy příjmu potravy, rizikové chování v dopravě. Prevence
probíhala v rámci výuky v předmětech – prvouka, vlastivěda, přírodověda, český jazyk, především
formou výkladu, sociálních her, hraní rolí apod., dále formou projektů s využitím mezipředmětových
vztahů nebo formou besed s odborníky. Preventivní aktivity probíhají od 1. do 5. ročníku. Problematika
návykových látek, drogové závislosti, šikany apod. je řešena konkrétně ve 4. a 5. ročníku. V listopadu
2019 proběhla přednáška pro všechny žáky na téma Prevence šikany a projevů agrese, kyberšikana.
Škola na realizaci preventivních aktivit spolupracuje s Městskou policií Jaroměř.
Zdroj: Mgr. Věra Špalková, ředitelka
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ZŠ Pohoří: Škola v rámci preventivních aktivit spolupracuje s autoškolou, policií a s hasičským sborem,
v roce 2019 proběhl pouze seminář autoškoly. Ve škole se klade důraz na rozvoj komunikace a
kooperaci, zdravý životní styl, udržování a rozvoj příznivého sociálního klimatu školy, včasnou
informovanost rodičů a ochranu žáků před násilím a šikanou. V rámci běžné výuky je kladen důraz na
zdravotní návyky a na výchovu ke zdraví. V předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, sloh a
při činnostech ŠD se v žácích rozvíjí pocit zodpovědnosti za vlastní zdraví. Žáci získají základní znalosti
o nebezpečí alkoholu a drog. V rámci školní družiny se pokračuje v realizaci programu podpory zdraví
a prevence kouření – Normální je nekouřit.
Zdroj: Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka

ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách: Škola vytváří program zaměřený na všeobecnou prevenci. Tento
program je realizován formou- přednášek, prezentací, exkurzí, návštěv výstav a představení,
zážitkovými programy, nácviky dovedností a individuální prací s dítětem. Tento program je zaměřen na
prevenci šikany a projevů agrese, kybešikany, záškoláctví, rizikového chování v dopravě, rasismu a
xenofobie a prevenci rizikového sexuálního chování.
Zdroj: Mgr. Karel Šimek, metodik prevence

ZŠ Dobré: Minimální preventivní plán má krátkodobé i dlouhodobé cíle, kterými se snaží pružně
reagovat na potřeby žáků a školy. Aktivity probíhali v rámci předmětů (Vo, Č, ČSP, Vz, Z, D, Př) i v rámci
celodenních akcí. Konkrétně se jednalo o aktivity: primární prevence s okresní preventičkou v 5. a 6.
ročníku, drogová závislost v 8. a 9. ročníku. Dále exkurze na úřad práce v 9. ročníku a pobytový kurz
v Kost. Horkách v 6. ročníku. Ve škole i mimo školu proběhlo množství kulturních a sportovních akcí.
Škola pro žáky realizuje také projektové dny (chránit znamená pochopit apod.), projekt ve spolupráci
se SŠ Trivis Třebechovice (HSZ, policie), aktivity zaměřené na veřejnost a rodiče. Škola spolupracuje
zeména s PPP Rychnov nad Kněžnou, SPC Rychnov nad Kněžnou, OSPOD Dobruška, vzdělávací
agentura POCHOP, Úřad práce Rychnov nad Kněžnou, apod.
Zdroj: Mgr. Rašková Blanka, ředitelka

ZŠ a MŠ Přepychy: Cílem primární prevence na škole je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně
patologickým jevům. Škola se zaměřuje zejména na prevenci drogových problémů (kouření, alkohol,
marihuana) a prevenci šikany ve škole. Drogová problematika se řeší převážně v hodinách prvouky ve
3. ročníku, v hodině přírodovědy v 5. ročníku, kde je problematika detailněji probírána. V roce 2019
neproběhla na toto téma žádná přednáška. Škola spolupracuje v Policií ČR na prevenci kyberšikany.
Zdroj: Mgr. Marie Pultarová, zástupce ředitele
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SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují – přednášky pro všechny žáky jsou centralizovány do Týdne
prevence, případně jsou přidružené další akce. V každé třídě také probíhá plnění Minimálního
preventivního programu v rámci třídnických hodin, ve kterých jsou zahrnuta témata návykových látek,
drogové problematiky a gamblingu.
Zdroj: Mgr. Pavlína Sobotková, zástupce ředitele

Gymnázium Dobruška: 1. část preventivních aktivit probíhá formou výuky v předmětech: Občanská
výchova (nižší gymnázium) a Základy společenských věd (vyšší gymnázium) – i ve spolupráci S PČR a
OSPOD, Biologie (8. třída) – návykovým látkám je věnována 1 vyučovací hodina, Chemie (9. třída) –
návykovým látkám jsou věnovány 2 vyučovací hodiny, Výpočetní technika (7. třída a 1. ročník SŠ) –
projekt „Kraj pro bezpečný internet“. Dále ve škole probíhá spolupráce s firmou DEKRA a.s., která
realizuje preventivní a vzdělávací program „Nehodou to začíná“, který pojednává o problematice
dopravy začínajících řidičů (15-18 let) a v rámci tohoto programu je zmiňována i drogová problematika.
Gymnázium spolupracuje také s volnočasovým klubem Vješák – program „Vješák před školou“. V rámci
adaptačního kurzu pro 1. ročníky SŠ je realizována přednáška o návykových látkách a s tím spojená
legislativa, kterou realizuje metodik prevence.
Zdroj: Mgr. Jan Dyntar, Gymnázium Dobruška

Střední průmyslová škola, Dobruška: škola občas využívá programy poskytované PPP v Rychnově nad
Kněžnou, jednorázové vzdělávací pořady (Abstinent, Nehodou to začíná). Škola se tématům prevence
věnuje i v rámci výuky v hodinách: občanské nauky, informačních a komunikačních technologií,
programové vybavení, programování a vývoj aplikací a v hodinách tělesné výchovy. Při výuce také
využívají vzdělávací programy, které jsou dostupné na internetu – Jeden svět na školách.
Zdroj: Ing. Kateřina Macnarová, metodik prevence

Podorlické vzdělávací centrum Dobruška: na škole se řídí Minimálním programem protidrogové
prevence, který je každý rok doplňován a upravován. Probíhá pravidelná spolupráce s PČR a PPP,
přednášky jsou zejména na téma kyberšikana a podobné problémy.
Zdroj: Mgr. Jana Melicharová, metodik prevence

Kurátor pro děti a mládež, místní protidrogový koordinátor:
Ve spolupráci s Krajským úřadem Královehradeckého kraje byl v roce 2019 vytvořen Místní
protidrogový plán Dobrušky. Ve spolupráci s policií byla uskutečněna přednáška pro děti na letním
táboře. Drogová problematika se také rozebírala na Kulatých stolech na podzim 2019.

Městský úřad Dobruška
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Tabulka č. 1 experimenty s návykovými látkami, děti do 15 let
Děti do 15ti let – Chlapci
experimenty s NL

Dívky

Celkem

Cigarety
3
1
4
Alkohol
2
2
4
Marihuana
3
1
4
S chlapci do 15ti let byly řešeny experimenty s cigaretami ve 3 případech, s alkoholem ve 2 případech
a s marihuanou ve 3 případech. S dívkami do 15ti let byly řešeny experimenty s cigaretami v 1 případě,
s alkoholem ve 2 případech, s marihuanou v 1 případě. O těchto případech dostal kurátor pro děti a
mládež podnět od školských zařízení či městské policie.
Tabulka č. 2 experimenty s návykovými látkami, děti nad 15 let

Oběť

pervitin

extáze

marihuana

alkohol

1

pervitin

marihuana

1

Dívky

extáze

alkohol
Provinění

Pachatel

Mládež od 15ti Chlapci
do 18ti let

1

1

Přestupky
3
1
1
Experimenty
1
1
2
Závislosti
1
Celkem
4
2
1
1
3
2
S chlapci od 15ti do 18ti let bylo řešeno provinění (spáchání trestného činu) v podobě podání alkoholu
v 1 případě, podání marihuany též v 1 případě, na druhé straně obětí se stal chlapec v 1 případě při
intoxikaci marihuanou. Dále s chlapci byli řešeny přestupky, 3 případy konzumace alkoholu. 1 případ
experimentu s marihuanou. S dívkami od 15ti do 18ti let bylo řešeno provinění v podobě
podání/prodání extáze v 1 případě. Přestupky v podobě konzumace a přechovávání marihuany ve 2
případech, experimenty s extází v 1 případě, experimenty s pervitinem ve 2 případech, ve spolupráci
s Laxusem řešena jedna závislost na pervitinu. O těchto případech dostal kurátor pro děti a mládež
podnět od Policie České republiky, školských zařízení, samotných mladistvých klientů.
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Volnočasové zařízení:
Volnočasový klub Vješák
V roce 2019 bylo téma závislostí ve volnočasovém klubu Vješák rozvíjeno v aktivitě DIGITÁLNÍ DETOX,
která proběhla na přelomu února a března. Hlavním tématem byla závislost na digitálních
technologiích, tvz. netolismus (závislost na sociálních sítích, počítačových hrách, apod.), jenž má
patologický vliv především v oblasti destrukce společenských vazeb a neschopnosti reálné komunikace
bez prostředků virtuální reality. Akcentováno bylo i téma závislostí ostatního druhu, především
alkoholismus a užívání stimulačních látek či inhibičních drogových látek. Tato témata byla rovněž
součástí setkávání dívek, Just for Girls (akce zaměřené na práci s mladými dívkami), která proběhla
v roce 2019 sedmkrát.
V ostatních případech se jednalo především o akce preventivního charakteru, které měly nezávisle na
zmiňování patologického chování posilovat pozitivní hodnoty a volní vlastnosti jednotlivých účastníků.
Akce typu Work in Progress vedly mladou generaci k pracovním návykům. Akce Večery deskových her
vytvářely v pátečním čase tanečních zábav a večerních toulek městem alternativu lépe tráveného
volného času. Aktivity Outdoorového a Florbalového klubu nabízely podporu zdravého životního stylu,
sportovního využití a možnosti navázání pevných sociálních vazeb tolik důležitých v protidrogové
prevenci. Na všech těchto akcích platí přísný zákaz konzumace návykových látek či vstupu na aktivitu
po jejich požití.
Dle kvalifikovaného odhadu byly zaznamenány desítky případů konzumace alkoholických nápojů
osobami mladšími než 18 let. Tyto případy se udály mimo prostory klubu Vješák, účastníci zpětně sdíleli
informace s pracovníky klubu a byli konfrontováni s možnými důsledky svého jednání. Téma závislosti
na nikotinu se řešilo v desítkách případů, z nichž zhruba 10-15 pravidelných účastník klubu je
pravidelnými uživateli cigaret, aniž by dosáhli zletilosti. V případě patologického hráčství mezi
účastníky aktivit v klubu Vješák nebyl zaznamenán jediný případ.
Vytipované lokality v Dobrušce, kde se schází mládež a tráví čas potencionálně patologickými způsoby
chování (konzumace alkoholu, kouření,…) jsou dle volnočasového klubu Vješák: Městský park
(Archlebovy sady), nádražní budova a sousední budova drážního depa, okolí Zlatého potoka pod
železničním mostem, les na Trojici.
Zdroj: Mgr. Václav Mach, statutární zástupce – Vješák

Kurátor pro dospělé:
Za rok 2019 sociální kurátor pro dospělé žádnému klientovi neposkytoval odborné sociální poradenství
ohledně problematiky užívání návykových látek nebo patologického hráčství.
Zdroj: Bc. Kristýna Hanzlíčková, kurátorka pro dospělé

Městská policie:
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Městská policie se v Dobrušce věnuje preventivním programům pro děti, mimo jiné i ohledně drogové
problematiky a požívání alkoholu. V roce 2019 provedla čtyři nárazové kontroly na podávání alkoholu
mladistvým a umožnění hry na výherním automatu mladistvému. Všechny kontroly byly bez závad.
Zdroj: Bc. Adolf Soumar, vrchní komisař Městské policie Dobruška
Městská policie poskytuje přednášky především pro MŠ a ZŠ v ORP Dobruška. Přednášky jsou
zaměřené na bezpečnost dětí - chování na ulici, chování v dopravě, při setkání s neznámými lidmi
apod., ale i na aktuální témata jako jsou návykové látky, šikana a další nebezpečné jevy související
s používáním internetu a mobilních telefonů.
Zdroj: Bc. Pavlína Kaplanová, strážník Městské policie Dobruška

Policie České republiky:
Trestné činy: Za OOP v Dobrušce bylo v minulém roce 2019 evidováno celkem 9 trestných činů na
úseku drogové kriminality. Dále také 11 případů řízení vozidla pod vlivem omamných a psychotropních
látek, jako trestný čin.
Přestupky: Za OOP v Dobrušce bylo v rámci přestupků řešeno 5 případů řízení vozidla pod vlivem
omamných a psychotropních látek a 4 případy přechovávání omamných a psychotropních látek.
Dále bylo také v roce 2019 řešeno 24 případů řidičů v souvislosti s požitím alkoholických nápojů.
Policie České republiky, obvodní oddělení Dobruška nabízí školám mimo jiné také přednášky na téma
prevence, kyberšikana, šikana, kriminalita, drogy a právní odpovědnost.
Zdroj: npap. Bc. Simona Dvořáková, vrchní inspektor - Obvodní oddělení PČR Dobruška

2. SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁLNÍ PREVENCE
Terénní programy Laxusu z.ú.:
Drogová scéna ve městě Dobruška je úzce propojena s drogovou scénou v Opočně a částečně se scénou
v Českém Meziříčí.
Skládá se z několika vzájemně propojených subscén:
•

Uživatelé pervitinu injekční a neinjekční formou (celoroční)

•

Uživatelé surového opia (sezonní)

•

Uživatelé opiátových léků a substitučních prostředků

•

Mladí experimentátoři – uživatelé THC, pervitinu, halucinogenů, MDMA a tzv. NSD,
distribuovaných jako „extáze“, Neurol/Xanax
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•

Uživatelé THC

Služby poskytované v Dobrušce a Opočně
•

Vyhledávání problémových uživatelů drog ve městě a monitorování drogové scény

•

Kontaktní práce

•

Výměnný injekční program

•

Testy na infekční choroby

•

Informační servis

•

Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů

•

Poradenství

•

Základní sociální poradenství

•

Možnost využití telefonu

•

Krizová intervence a první pomoc

•

Služby pro veřejnost (informační besedy, sběr pohozených injekčních stříkaček)

•

Služby výzkumného charakteru (například výzkum skrytých scén)

Nově v programu:
•

Intenzivní práce prostřednictvím sociální sítě Facebook
–

domlouvání kontaktů, kontaktní práce,

–

krizová intervence,

–

odkazování – na substituční léčbu.

•

Testování na syfilis v terénu

•

Záchyt Hepatitidy C na Rychnovsku (7 případů)
–

práce na doprovodu k lékaři.

Laxus
–
Terénní 1.1. – 31.10. 2017
programy
Počet výjezdů
53

1.1. – 31.10. 2018

1.1. – 31.10. 2019

47

59

Počet
klientů 8
uživatelů drog
První kontakty
2

11

15

1

4
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Jednorázové
5
intervence
anonymních uživatelů
drog
Počet
vydaných 2492
stříkaček
Počet vydaných kapslí 90

3

10

2493

2593

210

280

Počet kontaktů

96

95

6

9

63

Testy (HCV, HBV, HIV, 0
Syfilis)
Sběr stříkaček
0

0

20
(Jednorázový sběr MP)
Počet terénních výjezdů Laxusu v Dobrušce/ Opočně v roce 2019 byl 59x – oproti minulým letům lze
sledovat nárůst. Počet klientů užívajících drogy, kteří spolupracují s Laxusem 15 (většinou se jedná o
vybrané členy sociální skupiny užívající drogy pro případy výměny stříkaček/ kapslí, získání
poradenství). V roce 2019 byly navázány 4 první kontakty. Počet jednorázových intervencí anonymním
uživatelům drog též oproti minulým rokům vzrostl na 10, počet vydaných stříkaček byl 2593 (nové
injekční stříkačky se vydávají jako protikusy za použité), počet vydaných kapslí 280, počet celkových
kontaktů s uživateli drog 95, počet provedených testů 9, sběr injekčních stříkaček Městskou policií 20.
Ambulantní centrum, Laxus, z.ú. na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí zahájila
spolupráci jedna mladistvá dívka a dvě zletilé matky.
Pravidelné setkání OSPOD Dobruška s organizací Laxus z. ú. s. proběhlo dne 28. 11. 2019. Do programu
bylo zařazeno představení záměru ThLic. Augustýna Slaninky – Resocializační Comunita in Dialogo
v Dobrušce – Běstvinách.
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Vyhodnocení a doporučení:
Na školách probíhají preventivní aktivity, které si vytváří a realizuje každá škola individuálně. Mimo
vlastních preventivních aktivit často školy využívají spolupráci s dalšími organizacemi: Městská policie
Dobruška, PČR, Hasičský záchranný sbor, SPC Rychnov nad Kněžnou, PPP Rychnov nad Kněžnou, apod.
Některé školy z ORP Dobruška spolupracují s organizací OD5K10 a využívají přednášky zaměřené na
primární prevenci na školách. Primární prevence na školách se týká zejména: prevence užívání
návykových látek (např. alkohol, kouření, marihuana), prevence šikany a kyberšikany, prevence
patologického hráčství, netolismu, prevenci kriminality a dalšího rizikového chování. Nejčastěji
primární prevence na školách probíhá v rámci výuky v předmětech: český jazyk,
přírodověda/přírodopis, vlastivěda, výchova ke zdraví, tělesná výchova atp. Kromě spolupráce
s organizacemi mohou školy využít také preventivních programů: Řekni drogám NE, Normální je
nekouřit, Nehodou to začíná, Jeden svět na školách, vzdělávací pořad Abstinent.
Programy primární prevence poskytuje také organizace Semiramis, které jsou zaměřeny na prevenci
rizikového chování se zaměřením na užívání návykových látek a na zdravý životní styl. Programy jsou
zaměřené na žáky základních škol, pro střední školy poskytují jednorázové besedy se třídou na témata
ze spektra rizikového chování. Nabízí také proškolování třídních pedagogů a jejich následné podpůrné
vedení v metodice Kočičí zahrady (1. stupeň ZŠ) a v metodice Boys and Girls Plus (pro střední školy).
Užitečné informace lze nalézt také na stránkách www.prevencekriminality.cz.
Na základě doporučení volnočasového klubu Vješák byla doplněna Mapa rizikových míst Dobrušky o
další riziková místa. S touto mapou jsou vždy po aktualizaci seznámeni Městská policie Dobruška a
streetworker.
S Městskou policií a s PČR OOP Dobruška byla dohodnuta případná spolupráce při přednáškové
činnosti na základních školách v ORP Dobruška.

