TISKOVÁ ZPRÁVA
Známe se. Šikanovat nechceme
Ostrava, 16.září 2014 – V době od 2. 9. do 12. 9. 2014 proběhly adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků
Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce.
Celkem 208 chlapců a dívek se minulý týden zúčastnilo adaptačních kurzů pro žáky prvních ročníků Střední školy
společného stravování v Ostravě-Hrabůvce. Osm jednodenních kurzů absolvovali žáci tříletých oborů Kuchař,
Číšník, Cukrář, Kuchař-číšník i studenti čtyřletého oboru Služby cestovního ruchu. Všech osm kurzů se konalo ve
sportovním areálu TJ Sokol Hrabová.
Adaptační aktivity tvoří základ prevence šikany a nevhodného chování ve škole. Prostřednictvím her a kreativních
činností se žáci navzájem blíže poznají a seznámí se s třídním učitelem. „Zjistila jsem, jak se moji noví spolužáci
jmenují a o co se zajímají. Už teď tuším, s kterými si budu rozumět,“ přiznala Adriana Kubicová, studentka oboru
Služby cestovního ruchu.
Třídním učitelům slouží tyto aktivity k včasné diagnostice třídy a následnému vytváření příznivého klimatu uvnitř
skupiny. „Žákům se nejdříve moc nechtělo spolupracovat, pak se ale projevila jejich přirozená soutěživost a většina
z nich odcházela nadšená. Základní
rysy povah žáků jsem asi zachytil, jiné
se ale časem ještě objeví. Myslím, že
mě s nimi čeká ještě hodně práce,“
svěřil se Zdeněk Remeš, třídní učitel
třídy kuchařů.
Realizací adaptačních aktivit byla
splněna část cílů Minimálního
preventivního programu a Programu
proti šikanování na školní rok
2014/2015. Prioritami jsou tato
kritéria: včasná diagnostika třídy,
rozvoj osobnostních vlastností žáků,
vzájemné seznámení a zkvalitnění
vztahu mezi třídním učitelem a žáky.

Další plánované akce Střední školy společného stravování:
Den otevřených dveří
Pro širokou veřejnost a hlavně pro zájemce o studium na Střední škole společného stravování je připraven Den
otevřených dveří. Uskuteční se 10. prosince v prostorách školy v Krakovské ulici. Další dny otevřených dveří budou
následovat v lednu příštího roku (7. a 14. ledna 2015).
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