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Školní projekt navazuje na projekt „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve
VPŠ a SPŠ MV v Holešově“, který škola realizovala v období r. 2007 – 2018. Projekt je
v souladu se Strategií MV pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým
menšinám a Strategií migrační poli�ky ČR.

Základním cílem projektu je vyhledávání vhodných zájemců z řad národnostních
menšin a cizinců i mimo země EU o vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově v oboru
vzdělávání Bezpečnostně právní činnost a následná příprava na přijímací řízení.

Cíle integrace cizinců a žáků z národnostních menšin:

• vyhledávání vhodných zájemců ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově z řad
národnostních menšin a cizinců i mimo země EU a jejich příprava na přijímací řízení

• zapojení rodin žáků do vzdělávání

• zajištění individuální péče o žáka, eliminace jazykové bariéry a prevence
k odstraňování nega�vních jevů (předsudky, rasové diskriminace)

• úspěšné absolvování čtyřletého vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

• průběžné vytváření pozi�vního vztahu k práci u Policie ČR

Hlavní cíl: Připravit  příslušníky národnostních menšin a cizince mimo země
EU pro práci u Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů.

Realizační tým vychází z priorit Strategie MV pro práci Policie ČR ve vztahu
k národnostním a etnickým menšinám a Strategie migrační poli�ky ČR. Úzce
spolupracuje s centry na podporu integrace cizinců, krajskými úřady – odbory
školství, mládeže a tělovýchovy, úřady práce, pedagogicko-psychologickými
poradnami a Policií České republiky.

Vzdělávání je určeno pro žáky národnostních menšin a cizince mimo země EU
s velmi dobrým prospěchem. U těchto žáků se v maximální míře uplatňuje
individuální přístup ke vzdělávání, zejména v oblas� výuky českého jazyka a cizích
jazyků. Žáci jsou v rámci školního kolek�vu plně integrováni.

Pedagogič	 pracovníci školy jsou vyškoleni pro práci s žáky z národnostních
menšin a cizinci i mimo země EU. Mimo výuku je zajištěna celodenní výchovná práce
s žáky. Žákům je poskytována pestrá nabídka volnočasových ak�vit, které jsou mimo
jiné zaměřeny na prevenci pro�rasismu a xenofobii.

V rámci projektu „ Vzdělávání žáků z národnostních menšin“, která byla zahájena
v roce 2007 se v naší škole vzdělávalo 121 žáků.

Škola poskytuje žákům ubytování a stravování. Zdravotní péči zabezpečuje
zdravotní středisko se služebním prak�ckým lékařem a stomatologem.



„Jsem ráda, že jsem se dostala na policejní školu, protože mým největším snem je

pomáhat a chránit, a doufám, že zde tyto dovednos�získám.“

Yana Raychynes

„S výběrem této školy jsem moc spokojená. Přístup učitelů k nám je velmi dobrý.

Moc mě to tu baví.“

Tran Thanh Ha

„Hlavní výhodu této školy vidím v tom, že po ukončení studia budu mít velkou šanci na

přije� k policii či armádě. Je zde výborná posilovna, hodně kvalitní oddíl thai boxu

a vzpěračů.“

Adrian Muslliji

„Jsem velmi ráda, že jsem se dostala na policejní školu. Věřím, že tato škola je dobrým

začátkem pro můj život a po ukončení studia budu mít větší šanci získat dobré

zaměstnání.“

Charlota Da Silva

„Jsem ráda, že jsem se dostala na tuto školu, jelikož se zajímám o právo, a tady je hodin

práva dostatek. Tudíž si myslím, že mám dobré základy pro budoucí vysokou školu.“

Isabela Raúl

„Hlavním důvodem, proč jsem se přihlásil na tuto školu, je můj rozvoj v trojboji. Je tady

velký výběr sportovních ak�vit a dobré zázemí.“

Bill Tran
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