Projekt „Rozhoduj o Evropě“
V rámci projektu „Rozhoduj o Evropě“ proběhl 5.11. na Krajském úřadě v Ostravě
interaktivní seminář, kterého se za naši školu zúčastnili Anna Herecová a Jan Carbol z 3. A.
„Rozhoduj o Evropě“ je vzdělávací projekt určený studentům středních škol z České
republiky a Slovenska. Je kombinací interaktivních seminářů v regionech a simulace zasedání
institucí EU - Rady EU a Evropského parlamentu. Účastníci semináře mohli pobesedovat
o aktuálních evropských tématech s různými odborníky a osobnostmi veřejného života, a tak
si rozšířit znalosti o Evropské Unii.
Přednáška „Cizinci v ČR“
Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců se 31.10. uskutečnila pro studenty
5. ročníku přednáška na téma „Cizinci v ČR“. Pozvání mezi studenty přijal Mgr. Kamil
Vývoda, vedoucí regionálního centra v Ostravě.
Centrum na podporu integrace cizinců v Moravskoslezském kraji působí nejen v krajském
městě, ale jeho aktivity pokrývají území celého kraje. Pro cizince zajišťuje především právní
a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy apod.
V rámci přednášky se studenti mohli aktivně zapojit do diskuze a zamyslet se nad problémy
migrace. Hovořilo se o hlavních migračních teoriích, probíraly se faktory ovlivňující migraci,
využity byly také statistické údaje a zákonné normy.
Přednáška „Trestní právo a výkon trestu“
Návštěva Mgr. Rostislava Brože z Vazební věznice Ostrava dne 4. 12. přinesla posluchačům
mnoho informací rozšiřujících jejich právní povědomí. V úvodu přednášející pohovořil
o výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Pak už následovalo mnoho konkrétních
údajů o vstupní diagnostice a programu zacházení s odsouzenými, o snižování kriminální
recidivy a úspěšné reintegraci propuštěných osob. Hovořilo se také o programu SARPO
(metoda na vyhodnocení kriminogenních rizik souvisejících s pácháním trestné činnosti) nebo
o zaměstnávání odsouzených, nechyběly ani statistické údaje, které dokreslovaly stav
kriminality v ČR.
Přednáška výrazně obohatila znalosti našich studentů, kteří se v příštím školním roce
připravují k maturitní zkoušce a vysokoškolskému studiu.
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