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Slovo úvodem
Vážené kolegyně a kolegové.
Minulý měsíc jsme vás informovali o návrhu Školního poradenského centra (dále ŠPC).
Vzhledem ke snaze zvýšení dostupnosti poskytovaných „služeb“ a kvalitních informací pro rodiče,
studenty i pedagogy, vznikl nový elektronický měsíčník ŠPC. Naleznete zde zajímavé informace a
odkazy z oblasti působení výchovné poradkyně, metodičky primární prevence a školního psychologa.
Zároveň se vznikem tohoto komunikačního kanálu vznikla nástěnka ŠPC v přízemí budovy, kde budou
tyto informace také vyvěšeny. Dalším místem předání informací bude sborovna a v případě vašeho
zájmu především osobní setkání. Věříme, že uváděné informace budou pro vás užitečné, podnětné a
inspirativní a napomohou vám při řešení preventivních, běžných i nestandardních situací.
-S přáním hezkého dne tým ŠPC-

779 00 Olomouc, U Hradiska 29, tel./fax: 585 227 647, tel.: 585 556 111, IČO: 00845337, e-mail: www.sslch.cz

1

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Hlavní sdělení
1. MŠMT vydalo nové „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a
mládeže“. Tento dokument nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a
tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Důležitou
součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy „Co dělat když“.
Dokument je možné nalézt na adrese: http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporucenik-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani
V případě zájmu je tým ŠPC připraven poskytnout bližší informace. Dokument je možné
zapůjčit k prostudování a připravit, jak pro studenty, tak pedagogy cílené kroky z pohledu
primárně preventivního programu v rámci podpory výuky, či zvýšení kompetence a
informovanosti pedagogů.(Podpora v rámci besed, letáků, kontaktů a především
poradenství v problematice).

2. „Sociální klima školy a školní třídy“. Dovolujeme si upozornit na velmi zajímavé internetové
stránky, které se věnují právě těmto dvěma velmi podstatným tématům. Tým autorů pod vedením
Prof. PhDr. Jiřího Mareše, CSc. prezentuje potřebné informace k základní orientaci v problematice.
Velkým přínosem je přehled základní terminologie, výzkumů a přístupů, které se odráží především
v praktické rovině jejich aplikace. Jedná se o témata, kdy nejen laická veřejnost, ale především
samotní aktéři (pedagogové a žáci) mají nějaké své „intuitivní povědomí“. To pak vede k velmi
širokému vymezení, kterému není v rámci školy věnována konkrétní a systematická pozornost. Tento
přístup může mít za následek vznik nejrůznějších obtížně řešitelných situací, které nebyly na jejich
počátku rozpoznány.

http://www.klima.pedagogika.cz
V případě zájmu je možné připravit krátkou interaktivní diskusní přednášku na toto téma,
jak prezentované informace efektivně využít. ŠPC vidí případný budoucí přínos v reflexi
současné stavu, jeho zmapování s návrhem konkrétních postupů pro případné zlepšení.
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Pozvánka na konferenci
Dne 26. 1. 2011 proběhne regionální konference na téma: Role školy v primární prevenci
rizikového chování. Konference se koná v návaznosti na X. ročník česko-slovenské konference
Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Místem konání je Umělecké centrum „Konvikt“
Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, Olomouc.
Vzdělávací sympozium sestavené z přednášek a workshopů, které je určeno pro školní
metodiky prevence, školní psychology, výchovné poradce a případné další zájemce z řad
pedagogických pracovníků. Cílem této akce je seznámit pedagogické pracovníky s aktuálními
informacemi či osvědčenými praktickými postupy v oblasti primární prevence rizikového chování
v rámci školy. Oslovili jsme odborníky, kteří se touto problematikou aktivně zabývají. Chceme
prezentovat příklady dobré praxe. Dozvíte se zde i o aktuální nabídce preventivních programů, kurzů
a služeb v oblasti primární prevence pro základní a střední školy v rámci regionu. Zde naleznete více
informací http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/3/2011/Regionalni-konference-Role-skoly-vprimarni-prevenci-rizikoveho-chovani.
Vstup na tuto akci je ZDARMA. Je ovšem nutno se na ni předem přihlásit. Formulář pro registraci
naleznete pod tímto odkazem http://www.adiktologie.cz/cz/forms/60/ .

Co najdete v příloze
Řešení konfliktů pro pedagogy a pracovníky s mládeží
V příloze, rozeslaného lednového měsíčníku ŠPC, přikládáme elektronickou verzi aktuální a
zdařilé knižní publikace s názvem Řešení konfliktů od Aleše Bednaříka. Jedná se o příručku pro
pedagogy a pracovníky s mládeží, která obsahuje velkou řadu příkladů a cvičení, jak zvládat konfliktní
situace. V závěru příručky lze nalézt přílohy na okopírování.

Ostatní
Zajímavé webové aplikace pro tvorbu výukových materiálů
Uvedené webové aplikace se dají velmi dobře - a hlavně zadarmo - široce a prakticky využít, jak pro
samotnou výuku, tak (v rámci tvorby diagramů) do nejrůznějších studijních opor například v rámci
případné e-learningové podpory.
První aplikace se týká vytváření zajímavých prezentací http://prezi.com (obdoba PowerPointu). Více
informací na http://www.lupa.cz/clanky/prezi-zapomente-na-powerpoint/.
Druhá aplikace napomáhá při tvorbě nejrůznějších diagramů. Naleznete ji na adrese
http://my.lovelycharts.com/. Bližší informace zde -> http://digitalne.centrum.cz/jak-na-jednoduchevytvareni-diagramu-online/.
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