SERVIS

KOUŘIT?
A PROČ?
Závěrečná konference projektu žáků a studentů Vyšší odborné
školy zdravotnické a střední zdravotnické školy na Alšově nábřeží.
Kuřáctví je velmi
aktuální problém
dnešních mladých
lidí. I proto se stalo
toto téma motivem
projektu, do kterého
se aktivně zapojili
žáci a studenti
střední i vyšší školy
na Alšově nábřeží.
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éma bylo uchopeno různými
způsoby a studenti je zpracovávali v období od října
2014 do března 2015. Studentské práce byly rozděleny na všeobecně vzdělávací, odborné a kreativní. V rámci všeobecně vzdělávacích
projektů byla např. zpracována historie kouření, finanční zátěž kuřáků
nebo mapa nekuřáckých restaurací
v Praze 1. V odborné sekci studenti prezentovali např. obsahové látky tabákových listů a cigaretového
kouře, přípravky k odvykání kouření
nebo důsledky kouření při užívání
hormonální antikoncepce. Svoji kreativitu studenti vyjádřili výstavou
fotografií s příběhem kuřáka, ukázkami zubních protéz kuřáků a antikuřáckými sádrovými plastikami.

18

Projekt byl zakončen závěrečnou
konferencí, která se uskutečnila ve
středu dne 18. 3. 2015 od 8.30 do
14.00 hodin ve velkém sále kina Lucerna. Do programu konference byly
kromě studentských prezentací zařazeny také přednášky odborníků, kteří
zároveň vykonávali funkci členů odborné poroty. Pozvání mj. přijali klinický psycholog PhDr. Jeroným Klimeš,
Ph.D., doc. MUDr. Eva Králíková,CSc.,
dokumentarista Mgr. Ivo Bystřičan.
Jako poslední bod programu byla
zařazena projekce filmu Mých posledních 150 000 cigaret, uvedená
samotným režisérem Ivo Bystřičanem. Nejlepší projekty byly vyhodnoceny jednak hlasováním odborné
poroty, v níž zasedli výše zmiňovaní
hosté, Mgr. Jana Havlíková – koordinátorka školské prevence MHMP,
zástupci
pedagogického
sboru
a zástupci sponzorů, a také diváckým
hlasováním prostřednictvím jednoduchého hlasovacího zařízení.
V závěru konference byly vítězným
týmům i jednotlivcům předány ceny.
Uspořádání konference bylo finančně podpořeno Sdružením přátel
školy a některými firmami, se kterými
škola profesně spolupracuje – tyto
organizace přispěly na úhradu za
pronájem sálu, nákup cen pro vítězné
projekty nebo přímo dodaly některé
odměny pro studenty. Bez jejich po-

moci by pro školu bylo konání takové
akce velkou finanční zátěží.
Je velmi potěšující, že se akce přes
počáteční obavy organizátorů velice
zdařila a stala se tak vhodným prostředkem, jak dané téma zpracovat.
Žáci a studenti školy si tak prostřednictvím vlastní tvůrčí činnosti
uvědomili, jak nebezpečná je závislost
na nikotinu. Součástí řady projektů
bylo i vyhodnocení různých dotazníkových šetření, ve kterých studenti
otázkami oslovili spolužáky, pedagogy i ostatní zaměstnance školy. Tak
jsme se o sobě například dozvěděli,
že nejvíce nekuřáků na škole je mezi
pedagogy – jejich podíl činí 85,7%.
Konání projektového dne je na naší
škole již mnoho let tradicí, letos poprvé si ale žáci a studenti vyzkoušeli
prezentovat před velkým publikem
cca 450 lidí. I ti nejmladší prezentující z 1. ročníku střední školy tuto
svoji nezvyklou roli zvládli se ctí, což
potěšilo všechny přítomné pedagogy
i spolužáky, kteří jim po celou dobu
drželi palce. Velkou pochvalu zaslouží
i publikum, které podpořilo prezentující a se zájmem sledovalo celý program konference.
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