Vzdělávání žáků
národnostních menšin

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově

Příprava na přijímací řízení a vzdělávání žáků národnostních menšin
v oboru vzdělávání 68-42-M Bezpečnostně právní činnost ve Vyšší
policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově je realizována na
základě Národní strategie pro práci P ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám.
Cíle vzdělávání žáků národnostních menšin:
v rámci přípravy vyhledat a motivovat příslušníky národnostních
menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole
MV v Holešově,
zapojit rodiny žáků do vzdělávání,
zajistit individuální péči o žáka,
průběžně vytvářet pozitivní vztah k práci u Policie ČR,
popularizovat práci Policie ČR a navodit pozitivní motivaci pro výběr
povolání.
Hlavní cíl: připravit příslušníky národnostních menšin pro práci
u Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů.
Na základě Národní strategie pro práci P ČR ve vztahu k národnostním
a etnickým menšinám škola spolupracuje s Radou vlády ČR pro národnostní menšiny a dalšími subjekty.
Vzdělávání žáků národnostních menšin bylo zahájeno již v roce
2007. Ve škole se průměrně vzdělává 50 žáků z cca 14 národnostních
menšin.
Vzdělávání je určeno pro žáky národnostních menšin s velmi dobrým
prospěchem. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
u kterých se v maximální míře uplatňuje individuální přístup ke
vzdělávání, zejména v oblasti výuky českého jazyka a cizích jazyků.
Žáci národnostních menšin nevytváří samostatnou třídu, ale v rámci
školního kolektivu jsou plně integrováni.
Pedagogičtí pracovníci školy jsou plně vyškoleni pro práci s žáky
z národnostních menšin a vedle výuky zajišťují i celodenní dohled nad
žáky. V době mimo vyučování je žákům poskytována pestrá nabídka
volnočasových aktivit. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že žáci nemají
v kolektivu ostatních žáků problémy se začleněním.
Škola poskytuje žákům ubytování a stravování.
Zdravotní péči zabezpečuje zdravotní středisko se služebním praktickým lékařem a stomatologem.

Ohlasy žáků národnostních menšin:
„Jsem ráda, že jsem se dostala na policejní školu, protože mým největším snem
je pomáhat a chránit, a doufám, že zde tyto vlastnosti 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 přijetí 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 aktivit a dobré zázemí.“
Bill Tran
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