Prevence rizikového chování žáků na střední škole
Mohu Vám poradit v oblasti:
Homofobie: postoje a chování vyjadřující nepřátelství s menšinovou sexuální orientací či pohlavní
identitou, respektive vůči lidem, kteří vybočují z běžných genderových norem
Kyberšikana: představuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých
prostřednictvím moderních komunikačních prostředků většinou v delším časovém období. Kyberšikana se
odehrává na Internetu (např. prostřednictvím e-mailů, chatovacích aplikací jako je ICQ, v sociálních sítích,
na videích umístěných na internetových portálech) nebo prostřednictvím mobilního telefonu (např. SMS
zprávami nebo nepříjemnými telefonáty).
Šikana: způsob chování umožňující většinou v bezprostřední komunikaci fyzickým a psychickým týráním
druhých získat nad nimi pocit převahy, moci či určité výhody. Jde o jednání agresivní, často nezákonné, ale
trpěné a mnohdy podporované určitou skupinou. Lze je charakterizovat jako chování asociální.
Syndrom týraného dítěte – CAN: Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte. Jde o
jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naši společnost nepřijatelná.
Alkohol u dětí školního věku: alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou.
Návykové látky – drogy: užívání návykových látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí
mnoho faktorů. Vydefinování rizikových faktorů pomáhá najít vhodné a účinné intervence a předcházet
hlubším negativním dopadům, které ovlivňují rozvoj osobnosti a uplatnění mladého člověka v životě.
Záškoláctví: za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka ve škole. Jedná se o přestupek,
kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu, současně jde o
porušení školského zákona, který vymezuje povinnou školní docházku.
Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus: za extremistické chování lze považovat takové,
které je vědomě konáno ve prospěch politických náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují
proti základům demokratického ústavního státu. Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení
psychických a mentálních schopností a dovedností skupinám definovaných podle biologického rasového či
národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodností a případně je i poškozuje.
Anorexie, bulimie
Netolismus

