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Vážená paní hejtmanko,   

 

odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra v současné době velmi intenzivně 

spolupracuje s městem Šluknov na realizaci preventivních programů a opatření v zájmu 

zklidnění situace ve šluknovském výběžku. Spolupráce, kterou realizujeme za velkého 

přispění paní starostky Mgr. Džumanové nám přináší nejenom informace o potřebách města 

v oblasti prevence kriminality, ale také informace o širších aktivitách, které lze v prevenci 

významně využít.  

Jednou z těchto aktivit, kterou považujeme za významnou z hlediska prevence 

kriminality,  je snaha místní střední školy (Střední lesnická a Střední odborná škola sociální 

Šluknov, příspěvková organizace) otevřít ve školním roce 2012 - 2013 nový studijní obor 

Bezpečnostně právní studia. Projekt, se kterým nás paní starostka a ředitel školy Mgr. Bc. 

Rudolf Sochor seznámili, je nejenom kvalitní z odborného hlediska, což potvrdil odbor 

vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra, který již s touto školou uzavřel 

smlouvu o poskytování odborného vzdělávání, ale má také význam v oblasti prevence. 

Z našeho pohledu má škola ideální strukturu vzdělávací nabídky, protože nabízí vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách a nově otevřeným oborem Bezpečnostně právní studia dojde 

k ideálnímu průniku sociální práce a bezpečnostních činností.  

Naše zkušenosti s kvalitou školy jsou i praktického rázu. V pondělí 3. října byl 

v budově školy zahájen třídenní vzdělávací kurz pro Asistenty prevence kriminality hrazený 

z prostředků Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality a extremismu – 

Úsvit. V průběhu kurzu jsme byli paní starostkou města Šluknov informováni o komplikacích, 

které provázejí povolení o otevření nového studijního oboru.   



 

 

Závěrem nám dovolte, abychom vyjádřili jednoznačnou podporu střední škole ve 

Šluknově ve snaze otevřít nový studijní obor Bezpečnostně právní studia. Pokud náš názor 

může přispět ke snadnějšímu rozhodování orgánů Ústeckého kraje budeme jenom rádi.  

 

S pozdravem  

 

        Mgr. Jitka Gjuričová, v.r.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážena paní  
Jana Vaňhová  
hejtmanka Ústeckého kraje  
Krajský úřad   
Ústí nad Labem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie (e-mailem):   

• Ing. Pavel Kouda, zástupce a náměstek hejtmanky Ústeckého kraje  
• Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  
• Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov    
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