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Školní rok 2021/2022 – Divadlo Bolka Polívky
 22. 10. 2021 v 8,30 hodin

Bc. Matěj Krejčí – „Jak se nestát obětí sociálních sítí?
Díky přednášce se účastníci dozvědí: jak ovlivňují sociální sítě vnímání reality a jak se za
posední éta změnilo chování a psychika uživatelů sociálních sítí (KD 1.A, ES/OpS 1)

 7. 12. 2021 v 8,30 hod

Bc. Matěj Krejčí - „Jak se bránit šikaně na internetu“
Co vede k náchylnosti na internetu, jak a s kým komunikovat na internetu. Jak zvládat online
šikanu a jak chránit své profily a svá zařízení. (KČ 1, UKo/Vl 1)

prosinec 2021 – vánoční koncert (pro třídy, které mají teoretickou výuku)

 2. 2. 2022 v 8,30 hod

mjr. JUDr. Jaromír Badin – „Drogová kriminalita a my v roce 2022“
Beseda o nejčastěji zneužívaných omamných a psychotropních látkách, jejich vlivu na lidské
zdraví a osudy, o kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s prodejem drog a o základech
trestní odpovědnosti. Přednášející je vyšetřovatel - vrchní komisař služby kriminální policie a
vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové
kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.
(KD 2.A, UKo/Vl 2)

 11. 4. 2022 v 8,30 hodin
Josef Klíma – „Zločin kolem nás“
Přednáška spojená s besedou o kriminalitě mládeže, která vychází ze skutečných případů,
které Josef Klíma jako novinář, spisovatel a reportér prožil. Tento pořad je speciálně zaměřen
na mezní situace, v nichž se studenti mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i
oběťmi trestné činnosti.
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9. 4. 2018 v 8,30 hodin
mjr. JUDr. Jaromír Badin – „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy
ohrožující mládež“

Přednášející je vyšetřovatel - vrchní komisař služby kriminální policie a
vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové
kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl.
m. Prahy. Během besedy bude hovořit o těchto tématech:
1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí,
zanedbávání, zneužívání, vandalismus, agresivita)
2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking)
3. Zneužívání návykových látek a závislost na nich (alkohol, drogy, nikotin)
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Ing. Michalová Šárka
výchovný poradce

