
Dne 1. prosince 2014 se naše škola připojila k osvětové a informační kampani 

ČERVENÁ STUŽKA, 

kterou pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Česká společnost 

AIDS pomoc.V tento den žáci naší školy prodávali symbol kampaně – Červenou stužku a 

informovali občany o HIV a AIDS.Tento den je vyhlášen Světovým dnem boje proti 

AIDS.V ulicích města jste mohli potkat naše žáky:Klímovou Kristinu,Tattermuschovou 

Markétu, Matiovou Natálii,Jiránkovou Nikolu 

Můžete se zapojit i vy, kterým není otázka HIV/AIDS lhostejná, a to zakoupením stužky v 

hodnotě 20 Kč. (sbírka končí 15. 12. 2014) 

DNES POMŮŽEŠ TY NÁM, ZÍTRA MY TOBĚ. 

Získané finanční prostředky budou použity na provoz Domu světla, na prevenci ve 

školách, na bezplatné testování, na pomoc HIV pozitivním ……. 

Sex, AIDS, vztahy 

Dne 18. 11. 2014 se pod tímto názvem konala pro žáky druhého ročníku přednáška Pavla 

Pabiána. Byla pokračováním přednášky, kterou žáci absolvovali v minulém školním roce. 

Lektor témata žákům předkládá formou jim blízkou. Součástí bylo i promítání krátkých 

filmů a vyprávění příběhů z praxe. 

Exkurze ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče v Pšově 

Žáci druhých ročníků navštívili ve dvou etapách Výchovný ústav a středisko výchovné 

péče, Pšov. První skupina žáků se za podnětnou exkurzí vypravila31. 10. 2014 a druhá 

parta stejnou exkurzi absolvovala o týden později 7. 11. 2014. 

Připravený program se skládal z několika částí. Žáci byli nejprve v prostorách jídelny 

seznámeni s chodem ústavního zařízení a následně byli na dvoře před jídelnou rozděleni 

do dvou skupin, z nichž si každou vzal na starosti jeden ze zaměstnanců. Před tím, než 

začala prohlídka jednotlivých sektorů, byly obě skupiny přítomny útěku jedno z 

chovanců, za kterým se následně vyřítil vychovatel. Ten na prchajícího svěřence křičel a 

přes negaci na jeho opakovanou výzvu, složil střelou prchajícího k zemi. Přítomným 

žákům se tajil dech, nevěděli, co se děje, nejradši by se v sekundě z areálu vypařili do 

bezpečí svých domovů. Napjatou atmosféru zklidnila informace, že útěk chovance byl 

nacvičený pro zpestření naší exkurze. Výprava tedy mohla pokračovat. 

V objektech měli naši žáci možnost nahlédnout do jednotlivých pokojů a ostatních 

místností a prostor. Během vjemového pátrání po místnostech, které byly pro všechny 

překvapivě strohé, nám poskytnul doprovodný personál vyčerpávající výklad o funkcích a 

„historii“ jednotlivých míst. Po prohlídce interiéru jsme zavítali na místo, kde chovanci 



zpracovávají dřevo. Atmosféra tohoto zařízení byla umocněna i přítomností některých 

chlapců, kterých se momentálně výchovná péče týká. 

Během celé exkurze se mohli žáci ptát na cokoliv a výchovní pracovníci na jejich dotazy 

pohotově reagovali. Zpáteční cesta autobusem byla co do debaty plodná a produktivní. K 

tématice a zážitkům z této podnětné exkurze jsme se ještě několikrát vrátili v hodinách 

občanské výchovy. 

V závěru nesmí chybět poděkování personálu výchovného zařízení, který nám umožnil 

nahlédnout i do zákulisního chodu ústavu a perfektně čelil našim zvědavým dotazům. 

Mgr. I. Zachová 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.sps-kadan.cz/?attachment_id=663
http://www.sps-kadan.cz/?attachment_id=664
http://www.sps-kadan.cz/?attachment_id=665


Přednáška na téma „Šikana“ 

Blok primární prevence na naší škole začínáme v prvním ročníku přednáškou, která se 

týká velmi závažného problému a tím je šikana. V letošním školním roce proběhla 24. 10. 

2014. Lektorem je PhDr. Sáva Arabadžiev, speciální pedagog, psychoterapeut, který se 

již přes 20 let zabývá řešením náročných životních situací v praxi. V současnosti je 

ředitelem výchovného ústavu Pšov pro chlapce ve věku 15-18 let. 

Přednáška je vedena velmi srozumitelnou formou a doplněna řadou příkladů z praxe. 

Na závěr proběhla diskuze a byl nabídnut kontakt pro případné konzultace. Všechny 

kontakty jsou také zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Metodik prevence – 

kontakty. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sps-kadan.cz/?attachment_id=667
http://www.sps-kadan.cz/?attachment_id=668
http://www.sps-kadan.cz/?attachment_id=669

