
Soutěž s tradicí 

V letošním školním roce se na SPŠS a OA v Kadani uskutečnil již 9. ročník celoškolní 
soutěže o sociálně patologických jevech „Mami, tati, co ty o tom víš?“ aneb Odstraňme 
bariéry mezi námi. Soutěž má pět kategorií, ale v letošním roce žáci odevzdali svá díla 
ve čtyřech. Jednalo se o grafiku, grafiku na PC, literární útvar a test. Poprvé se stalo, že 
první místo ve dvou kategoriích obsadila jedna žákyně. Jednalo se o Sandru Motyčkovou 
v grafice a grafice na PC. Literární útvar a to báseň, se nejlépe vydařila Janu Malému. 
První místo v testu obsadila Sandra Nevímová. Hlavním posláním soutěže je uvědomění 
si negativních dopadů sociálně patologických jevů, jako je šikana, alkohol, kouření 
domácí násilí, drogy, na jednotlivce a jeho život ve společnosti. Do soutěže bylo dodáno 
50 prací, což je velmi vysoké číslo, které jasně ukazuje, že toto téma je mezi mladými 
lidmi široce diskutované. Výherci byli odměněni peněžními poukazy na nákup knih a 
věcními cenami, které věnovalo Město Kadaň. Děkujeme a přejeme výhercům další 
nápady i v příštím ročníku. J. Zalabáková 

 

Červená stužka 

Dne 1. prosince 2015 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. Byli to: CHOLT Adam, 
PŘECECHTĚL Štěpán, BALŠAN Daniel a INNEMANNOVÁ Jana. Vybrali částku 1380 
Kč. Získané finanční prostředky budou použity na provoz Domu světla, na prevenci ve 
školách, na bezplatné testování, na pomoc HIV pozitivním ……. 

Přednáška Prevence kriminality a teorie sebeobrany 

Tato přednáška proběhla v rámci primární prevence třetích a druhých ročníků a byla 
rozdělena do tří částí. V první se žáci seznámili s problematikou násilné trestné 
činnosti,   jak ji předcházet, rozpoznat, jak reagovat, aby se snížilo riziko napadení. Ve 
druhé části se diskutovalo nad tím, jak se bránit v případech skutečného napadení a ve 
třetí byly provedeny ukázky technik pro zásahové jednotky. Přednáška proběhla 
v tělocvičně, žáci se mohli přímo zúčastnit ukázek, popř. vznést dotazy, na které lektor 
Jiří Hraba odpovídal. 
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Drogy a právo 

V pondělí 9. 11. 2015 se uskutečnila pro první ročníky v rámci primární prevence 
přednáška Drogy a právo. Žáci se dozvěděli něco z historie výskytu drog, z právních 
úprav. Dále se seznámili s vývojem tolerance společnosti, platnými normami a zákony 
ČR a EU, co je to trestný čin a přestupek a jaké orgány prevence a represe se touto 
problematikou zabývají. 

Na závěr byly nabídnuty internetové stránky: 

www.policie.cz 

www.drogy-info.cz 

www.kr-ustecky.cz 

www.emcdda.europa.eu 

Přednášku vedl bývalý dlouholetý policista, emeritní plukovník JUDr. Bohumil Kotas. 
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 Exkurze Pšov 

Dne 24. 11. 2015 druhé ročníky navštívily Výchovný ústav Pšov v rámci primární 
prevence.Tato návštěva navázala na přednášku ředitele ústavu PhDr. Savy 
Arabadžieva, který v loňském školním roce ve třídách přednášel na téma šikana. VÚ 
Pšov je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jsou zde chlapci ve 
věku 16 – 18 let, po prodloužení ÚV nebo OV do 19 let, chlapci, kteří nemají zájem o 
studium, nebo z určitých důvodů nejsou ve středoškolském vzdělání schopni pokračovat. 
Jedná se o výchovný ústav, který nemá charakter školy. Hlavním úkolem je vytvoření 
pracovních návyků u těchto dětí, zodpovědnosti a připravit je na začlenění se do 
budoucího života. Nejdříve nám vychovatelé vysvětlili funkci ústavu, důvody, které vedou 
k zařazení do ústavu a možnosti, které ulehčují život v zařízení. Potom jsme měli 
možnost shlédnout všechny tři objekty, ve kterých jsou chlapci  ubytováni, jídelnu i 
pracovní dílny. Překvapilo nás velmi strohé, ale účelné zařízení. Dozvěděli jsme se celý 
denní režim, který se převážně skládá z pracovní činnosti. Pro naše žáky bylo zcela 
nepochopitelné, že chvíle strávené v posilovně jsou jen za odměnu a to ještě po umytí 
podlahy a naštípání dvou koleček dříví. Celá exkurze byla doplněna příběhy ze života a 
snad i díky nim naši žáci pochopili, že tomuto zařízení je lepší se vyhnout. Vždyť takové 
věci jako je vlastní pokoj, možnost kdykoliv se projít, zahrát si na PC, je v tomto ústavu 
věcí jen těžko nebo vůbec získatelnou. Myslím, že tato exkurze měla velký význam 
v uvědomění si životních priorit. 
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 Přednáška "Šikana" 

Dne 26. 11. 2015 proběhla v rámci primární prevence pro první ročníky přednáška na 
téma Šikana. Přednášel speciální pedagog a psychoterapeut PhDr. Sáva Arabadžiev, 
který je zároveň i ředitelem Výchovného ústavu Pšov. Téma v dnešní době velmi 
diskutované bylo podáno srozumitelnou, a příběhy z praxe doplněnou, formou. Žáci byli 
seznámeni se základními pojmy, projevy šikany, právními důsledky a v neposlední řadě i 
kontakty, kam se obrátit v případě, že jsou obětí šikany, nebo mají podezření, že byli 
svědky šikany. Tato beseda je již nedílnou součástí primární prevence na naší škole. 
Všem žákům děkuji za průběh akce a dotazy, kterých nebylo málo. 

  

 

http://www.sps-kadan.cz/wp-content/uploads/2015/11/IMG_5211.jpg
http://www.sps-kadan.cz/wp-content/uploads/2015/11/IMG_5208.jpg

