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1. Úvod – charakteristika školy
VPŠ a SPŠ MV v Holešově poskytuje vzdělávání v několika rovinách:
- vyšší odborná škola (umožňuje získat odborné vzdělání policistům v závislosti
na jejich služebním zařazení)
- kvalifikační a další odborná příprava (realizuje se dle požadavků a potřeb
Policie ČR)
- střední vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní
činnost. Je určeno pro absolventy základních škol. Délka vzdělávání je čtyři
roky, forma denní, vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi
jsou připravováni především pro práci u Policie ČR, dále nachází uplatnění u
Vojenské policie, Vězeňské služby, Justiční stráže, obecní policie,
bezpečnostních agentur a ve veřejné správě. Od školního roku 2017/2018 se
střední odborná škola rozšířila o další třídu prvního ročníku, kdy nastoupilo do
4 tříd 120 žáků.
K 1.11.2017 se zpracovává nový Školní řád VPŠ a SPŠ MV v Holešově určený pro
poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost. Součástí školní řádu bude také ubytovací řád. Přes
80% žáků je ubytováno na internátě školy, který se nachází v areálu školy.
Prevence rizikového chování je zakotvena ve vzdělávacím programu a prostupuje
prakticky většinou vyučovacích předmětů. Pro školu je Policie ČR hlavním sociálním
partnerem.
Významným subjektem při prevenci rizikového chování je CEVAP (Centrum
vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství). CEVAP pracuje v těsné
součinnosti s metodikem prevence a výchovným poradcem, třídními učiteli a dalšími
pedagogy, stejně tak jako s rodiči žáků. Na webových stránkách školy jsou přístupné
dokumenty prevence (Strategie prevence pro rok 2017-2021, Minimální preventivní
program na příslušný školní rok a informace o CEVAPu).
2. Cíle MPP ve školním roce 2017/2018
Práce s třídními kolektivy a třídními učiteli.
- Podpora zdravého třídního klimatu a maximální informovanost třídních učitelů
o probíhajících aktivitách a možnosti poradenství.
Rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí žáků.
- Umožnit žákům poznat vhodné způsoby chování včetně zvládání konfliktů,
jednat asertivně, zvládat své emoce, nepoužívat v komunikaci vulgarismy.
- Zaměřit se na rozvoj osobnosti s cílem zvýšit zájem žáků o policejní profesi.
Osobnostní poradenství.
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Realizovat testování žáků prostřednictvím zakoupených testů u Hogrefe Test
centra Praha. Z vlastních prostředků škola zakoupila akreditované testy
(Bochumský, Vídeňský maticový, LMI, D-2 pozornosti a NEO-PI-R) a Mgr.
Švecová absolvovala akreditační kurz Hogrefe – Diagnostické metody pro
personalistiku a poradenství.
Pokračování v pilotním pokusu o fungování modelu v rovině prvotní záchyt
(v oblasti sociálně-patologických jevů, studijních nebo vztahových problémů
osobních nebo v kolektivu – třída, internát, výchovně vzdělávacích, popř.
psychických problémů) včetně spolupráce s třídními učiteli nebo vychovateli
a případné odeslání na specializované pracoviště.

3. Charakteristika cílových skupin
Žáci školy
Preventivní program je zaměřen na věkovou kategorii žáků 15 – 19 let. Celkem ve
škole studuje 376 žáků.
TŘÍDA

POČET ŽÁKŮ

CHLAPCI

DÍVKY

1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C

30
30
30
30
29
30
28
27
28
29
29
28
28

20
14
18
17
15
17
19
18
19
19
22
18
16

10
16
12
13
14
13
9
9
9
10
7
10
12

SOUČET

376

232

144

Dlouhodobě se na střední odborné škole vzdělávají žáci z národnostních menšin.
Aktuálně se jedná o 36 žáků ve čtyřech ročnících.
Jsme především internátní školu, na internátě je ubytováno 308 žáků, což
představuje cca 82%. Škola je režimovým pracovištěm a ostraha celého areálu je
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24 hodin, tudíž žáci ubytovaní na internátě mají omezený kontakt s vnějším okolím.
Areál je střežený policisty (zaměstnanci školy) ze skupiny ochrany areálu.
Pro žáky prvního ročníku škola pořádá adaptační workshop. Rodiče mají možnost
hovořit s vedením školy, třídními učiteli a vychovateli před zahájením školního roku.
Od roku 2007 škola realizuje projekt vzdělávání národnostních menšin a do tříd
nastupují žáci z různých národnostních menšin, čímž vzniká multikulturní prostředí,
se kterým se musí vypořádat každý jedinec samostatně.
Dlouhodobě na škole pracuje Studentská rada, kde jsou zástupci všech tříd. Naši
žáci jsou také zapojeni do práce Parlamentu dětí a mládeže, který funguje při
středisku volnočasových aktivit TYMY.
Pedagogičtí pracovníci
Celkový počet pedagogických pracovníků (policistů i občanských zaměstnanců) na
škole je 69. Ti zabezpečují výuku u všech oborů vzdělávání. Vychovatelů na
internátě pracuje 11.
Velmi důležitou součástí pedagogického sboru jsou pracovníci CEVAPu. Bylo
zřízeno školní poradenské pracoviště, které zastřešuje jak preventivní, tak výchovněvzdělávací aktivity. Členové školního poradenského pracoviště se pravidelně
setkávají, z jejich jednání se pořizuje zápis.
Rodiče
Preventivní program si klade za cíl maximální informovanost rodičů o vzdělávání
a chování svých dětí, vytvoření prostoru pro komunikaci mezi třídním učitelem,
vychovatelem, vedením školy a rodiči. U žáků střední školy se zavedly elektronické
žákovské knížky, které přispěly k vyšší informovanosti rodičů o prospěchu žáka. Na
pravidelných schůzkách Spolku rodičů a přátel školy je vždy přítomen ředitel školy.
Školní metodik prevence pravidelně informuje prostřednictvím rady Spolek rodičů
a přátel školy o preventivních aktivitách školy.
4. Vlastní preventivní program
Specifická prevence v rámci projektů zaměřená na integraci národnostních menšin,
na xenofobii, extremismus a rasismus
Škola se zapojuje do vzdělávání národnostních menšin prostřednictvím dvou
projektů, které v roce 2018 skončí v rámci udržitelnosti. Jedná se o „Příprava a výběr
žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední
policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově“ a „Vzdělávání žáků národnostních
menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra
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v Holešově“. I po ukončení těchto projektů, škola bude dále podporovat vzdělávání
žáků národnostních menšin z vlastních prostředků.
Adaptační workshop
Pravidelně škola pořádá adaptační workshop pro nastupující žáky prvního ročníku.
Z důvodu zvýšení kvality a profesionality tohoto workshopu škola v květnu 2017
proškolila 15 vybraných pedagogických pracovníků v akreditovaném vzdělávacím
programu „Příprava zážitkového pobytu“ (MŠMT170094). Program vedla
certifikovaná organizace MADIO z.s., se kterou škola dlouhodobě spolupracuje při
prevenci rizikového chování a vzdělávání pedagogických pracovníků.
Adaptační workshop zahrnuje aktivity zaměřené na teambuilding (navození vhodné
atmosféry mezi žáky, na spolupráci třídy jako týmu a poznávání nového kolektivu,
činnosti na problem solving). Velmi důležitou součástí je následná reflexe a evaluace
v jednotlivých skupinách. Velmi důležitou úlohu zde sehrávají také třídní učitelé v roli
„pozorovatelů“. Díky tomuto programu usnadníme nastupujícím žákům adaptaci na
nové prostřední a snížíme potencionální rizika související s přechodem na střední
školu a působení v novém kolektivu. Také třídní učitelé mají možnost poznat svou
třídu z jiného pohledu, než ze školních lavic.
Projektové dny.
V prosinci 2017 a v létě 2018 jsou naplánovány projektové dny VPŠ a SPŠ MV
v Holešově, které jsou zaměřeny na prevenci rizikového chování. Žáci projdou
workshopy na aktuální témata z oblasti prevence rizikového chování, konkrétně na
téma extremismus, problematika návykových látek, krizové komunikace a posílení
motivace k výběru policejního povolání. V této oblasti spolupracujeme s výkonnými
útvary Policie ČR.
Přednášková činnost
V této oblasti úzce spolupracujeme s Policií ČR. Pravidelně zveme na besedy
personalisty z krajských ředitelství policie nebo dalších bezpečnostních sborů. Na
podzim 2017 se plánuje opět beseda s pracovníky Národní protidrogové centrály.
Pro zájemce škola pořádá seminář mravní a křesťanské výchovy.
Poradenství a konzultační činnost
V rámci CEVAPu proběhnou ve školním roce 2017/2018 tyto aktivity:
 Hazardní hraní - prezentace s interaktivní řízenou diskusí pro žáky 2. ročníku
 Psychosociální team-buildingové aktivity pro 2. ročníky v rámci třídnických
hodin
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Demotivace a labilní žák jako fenomén dnešního školství (workshop pro třídní
učitele o „zrcadlení“ v rozsahu 2 vyučovacích hodin, součástí je „změření“
vlastní motivační a aspirační úrovně)
„Běž do toho, budeš v „poho“ – motivační strategie a flow – prevence školní
neúspěšnosti (třídnické hodiny s programem pro 1. ročníky s modelovými
situacemi a s motivujícím záměrem vstupu k policii)
Krizová komunikace s využitím přístupu zaměřeného na řešení – výukový
seminář s využitím team-buildingových psychosociálních aktivit pro nově
vzniklý SUPPORT

V minulém školním roce pracovníci CEVAPu realizovali projekt KYBER-EX. Jedná se
o dlouhodobou aktivitu u žáků střední odborné školy. V rámci tohoto projektu byli
vyškoleni vybraní žáci 3. ročníku v krizové komunikaci a vytvořili tzv. support tým.
Svou činností působili na spolužáky v oblasti prevence rizikového chování. Ve
školním roce 2017/2018 budou aktivity KYBER-EXu pokračovat a v listopadu 2017
budou proškoleni další členové support týmu z řad žáků prvního ročníku.
Informačně osvětové aktivity
Mezi tyto aktivity patří jednorázové akce např. návštěvy soudních institucí, účast na
konferenci „Cesty krve“ aj.. Pravidelně se aktualizují nástěnky na chodbách školy
a doplňuje se fond knihovny.
Peer program
Ve dnech od 10. do 12. listopadu 2017 proběhne proškolení cca 16 žáků prvního
ročníku z peer aktivit z oblasti návykových látek a z oblasti xenofobie, rasismu
a extremismu. Tito žáci budou taktéž vyškoleni jako nový support tým.
Volnočasové aktivity
Mezi tuto oblast řadíme účast žáků v kroužcích volnočasových aktivit, které jsou pod
patronací zejména vychovatelů. Ve škole pracuje cca 15 kroužků: (střelecký,
šachový, ruční práce, judo, streetdance, aerobic, florbal, kulturistika, odbíjená,
košíková, kroužek vaření aj.). Žáci pravidelně navštěvují kulturní a sportovní akce.
Od letošního školního roku začal na škole pracovat kroužek „Ukázky práce
policejních činností“. Je určen žákům SOŠ průřezově všemi ročníky. Cílem je
prakticky přiblížit práci Policie ČR a tím motivovat žáky k výběru budoucí profese.
Pokračuje také „Seminář zvyšování osobnostních kompetencí (nejen) pro zájemce
o vstup k P ČR“. Ze 3. ročníku seminář, který je 1x týdně, navštěvuje 37 žáků.
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5. Spolupráce VPŠ a SPŠ MV v Holešově s institucemi Zlínského regionu
Tradičně škola spolupracuje s Městským úřadem Holešov a se základními školami
i jinými institucemi v rámci Zlínského kraje. Naši žáci pracují také v Parlamentu dětí
a mládeže, který působí při TYMY v Holešově. Budeme i nadále poskytovat peer
program a odborné přednášky pro školy v Holešově.
6. Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků
Pedagogové se pravidelně budou účastnit školení a seminářů, které vedou ke
zvyšování kvality výuky a přístupu k rizikovému chování žáků. V této oblasti
spolupracujeme s KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Kroměříž a samozřejmě
využíváme i školení v rámci resortu MV.
V rámci naší školy Mgr. Švecová nabízí semináře:
 Zvládání nežádoucích adaptačních mechanismů.
 Zrcadlení ve vztahu vychovatel - žák, základy přístupu zaměřeného na řešení.
 Motivace a flow.
 Vedení rozhovoru s teenagerem podle Lovasové.
 Využití sociometrie žákovských kolektivů pro „nepsychology“.
7. Evaluace
Přehled a vyhodnocení všech preventivních aktivit zpracovává školní metodik
prevence a dává ke kontrole vedení školy. Akce preventivního charakteru jsou
pravidelně umisťovány na intranetu a internetu školy. Školní metodik prevence
zpracovává závěrečnou zprávu pro ředitele školy a tato zpráva je podkladovým
materiálem pro výroční zprávu školy.
8. Závěr
Celkově je preventivní činnosti věnována ze strany vedení školy i všech pedagogů
velká pozornost. Věříme, že soustavná pozornost, která je žákům věnována ze
strany pedagogů, ponese své ovoce a že školu budou opouštět absolventi hodnotní,
s vysokým morálním kreditem a kvalitně připravení pro výkon svého budoucího
povolání.

Zpracovala: pplk. Mgr. Eva Vichlendová
rada pro zahraniční styky, prevenci a propagaci
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