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Úvodem
Dobrý den.
Před sebou máte druhé vydání elektronického měsíčníku ŠPC. V průběhu měsíce ledna došlo
k dalšímu pravidelnému setkání našeho týmu, kde byly diskusně navrženy budoucí kroky v 2. pololetí.
V tomto měsíci byl také realizován nákup sady DRUGWIPE5+ na orientační testování návykových
látek (více informací naleznete v hlavním sdělení). Zástupci ŠPC se zúčastnili konference na téma:
Role školy v rámci prevence rizikového chování, kde byly načerpány aktuální poznatky v rámci
problematiky primární prevence, specifik chování mládeže a to především v psycho-sociálních
konsekvencích. Dále, díky podpoře vedení školy, vznikla nástěnka v přízemí školy, kde také naleznete
schránku důvěry, která je určena nejen studentům, ale také všem zaměstnancům školy. V rámci
transparentnosti a úplnosti informací je možné, v případě zájmu, nahlédnout do zápisů z porad
jednotlivých setkání ŠPC. Věříme, že i v tomto čísle naleznete zajímavé podněty a informace. Budeme
rádi za jakékoliv dotazy, podněty či připomínky.
- tým ŠPC -
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Hlavní sdělení
1. Na základě stanoviska MŠM k testování ve školách a školských zařízeních (dokument dostupný na
nástěnce ŠPC), zvyšující se závažnosti problematiky užívání návykových látek a zkušeností z praxe,
bylo na základě pečlivého zvážení rozhodnuto o nákupu tří sad DRUGWIPE5+ na orientační testování
návykových látek ze slin. Tento krok není myšlen represivně – proti sutudentům. Naopak, jedná se o
možnost posílit a zdůraznit důležitost preventivních kroků, které vedou k bezpečí především studentů
samotoných (např. na školou plánovaných akcích apod.). Jak konkrétně postupovat, co je potřeba
vědět a znát, a jak provádět testování, ochotně sdělí školní metodik prevence. V této souvislosti je
připravován ucelený dokument, který bude nejdříve předložen vedení ke schválení. Přestože se jedná
o diskutabilní a citlivou záležitost, jsme přesvědčeni, že přesné informace a odborná připravenost
může předcházet extrémním situacím.
V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat. Je možné připravit
krátkou interaktivní diskusní přednášku na toto téma.

Z konference…
Dne 26. 1. 2011 proběhla regionální konference na téma: Role školy v primární prevenci rizikového
chování. V rámci konference zaznělo několik velmi podnětných přednášek. Specifikem této akce byla
možnost zúčastnit se celé řady zajímavých workshopů. Odborné zastřešení bylo na velmi kvalitní
úrovni. Osobně byli přítomni zástupci MŠMT, kteří vnímali nové potřeby vyplývající z praxe za klíčové
a velmi podnětné. Škála prezentovaných témat byla velmi široká (Např. poruchy příjmu potravy,
homofobie, komunitní kruh, ukázky preventivních programů a aktivit, šikana, kyberšikana...).
K tématu se HOMOFOBIE se vracíme zajímavou přílohou - HOMOFOBIE
V ŽÁKOVSKÝCH KOLEKTIVECH.

Co najdete v příloze
Kyberšikana a její prevence
A) V příloze elektronického měsíčníku ŠPC, přikládáme příručku s názvem - Kyberšikana a její
prevence (příručka pro učitele), která vznikla díky projektu rozvoje plzeňského kraje, a dále
dokument O kyberšikaně od Mgr. V. Krejčí.
Homofobie
B) Zajímavou příručku určenou pro ZŠ a SŠ na téma – HOMOFOBIE
DRUGWIPE+5
C) Informace o testovací sadě
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Ostatní
Zajímavé weby
1. Dovolujeme si upozornit na zajímavé webové stránky www.teachertube.com. Jedná se sice o
zahraniční server, ale naleznete zde celou řadu zajímavých informací, podkladů, prezentací
k případnému obohacení výuky.
2. Zaměřeno na problematiku kyberšikany:
www.e-bezpeci.cz, www.prvok.upol.cz, www.bezpecneonline.cz, www.internethelpline.cz,
www.linkabezpeci.cz, www.safer-internet.cz, www.minimalizacesikany.cz
3. Společnost Seznam připravila zajímavý výukový dokument zaměřený na oblast bezpečného
chování na internetu. Délka je 35 minut. Video je volně dostupné na www.seznamsebezpecne.cz. Je
zde informace, jak postupovat v případě stalkingu, groomingu a kyberšikany. Na koho se obrátit, jak
zažádat o zablokování profilu a smazání obsahu na webu, který je o vás šířen. Video je také
k zapůjčení na CD u školního psychologa. Další informace k tématu ochotně předám.

Poděkování
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří byli ochotni podílet se na elektronickém
sběru dat v rámci šetření na téma: KYBERŠIKANA. Výstupní informace budou po zpracování
výsledků k dispozici a na jejich základě budou provedena konkrétní a praktická opatření v podobě
informační podpory, poradenství a řešení konkrétních případů. Budu rád za jakékoliv připomínky a
postřehy, které prosím směřujte na smahaj@sslch.cz.
- Jan Šmahaj -
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