Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov, ID datové schránky: nkbkgcb,
tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: sekret@spshol.cz,

Zahájení školního roku 2019/2020
1. ročníku SOŠ

Termín

Čas

Neděle
1. září

od
13:00

14:30
08:00
11:45
Pondělí
2. září

12:30
12:50

Obsah

Místo

Ubytování žáků na internátě (pouze pro Budova č.30,
ubytované).
internát B, v areálu
školy
Setkání rodičů žáků 1. ročníku s třídními Budova č. 1,
učiteli a vychovateli, poskytnutí základních kmenové učebny
informací
o
školním
vzdělávacím 1. A, 1. B, 1. C, 1. D
programu a průběhu školního roku
Budova č. 1,
Třídnické hodiny
kmenové učebny
1. A, 1. B, 1. C, 1. D
Zahájení školního roku
Budova č. 1,
zasedací místnost

12:00
15:00

Adaptační workshop

Úterý
3. září

08:00
16:30

Adaptační workshop

Středa
4. září

08:00
15:00

Adaptační workshop

Čtvrtek
5. září

08:00
15:00

Adaptační workshop

Tělocvičny
Budova č. 1,
kmenové učebny
1. A, 1. B, 1. C, 1. D
Tělocvičny
Budova č. 1,
kmenové učebny
1. A, 1. B, 1. C, 1. D
Tělocvičny
Budova č. 1,
kmenové učebny
1. A, 1. B, 1. C, 1. D

Při nástupu do školy je nutno přinést s sebou:
•
•
•

kopii vysvědčení z 9. třídy ZŠ (nebo z posledního ukončeného ročníku střední
školy);
kopii potvrzení o povolení pobytu na území ČR a kopii dokladu o přidělení
rodného čísla (týká se žáků cizí státní příslušnosti);
pro první týden doporučujeme vyšší finanční částku kapesného na případný
nákup učebnic a stravenek.

Pomůcky ke vzdělávání:
•
•

seznam studijní literatury pro 1. ročník je zveřejněn na webových stránkách školy,
pro výuku tělesné výchovy je zapotřebí cvičební obuv do tělocvičny (sálová
obuv), venkovní cvičební obuv, cvičební úbor, tepláková souprava, kimono
na judo, plavky, taška na sportovní úbor.

Adaptační workshop
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. Klíčovou roli 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.
Pomůcky na Adaptační workshop:
•

sportovní oblečení, boty, náhradní oblečení, oblečení na přespání (1 noc
ve školním internátě pro neubytované žáky), psací potřeby, 200,- Kč na žáka

Cíle adaptačního workshopu
•
•
•
•
•
•
•

navázání sociálních kontaktů v novém kolektivu
zkvalitnění procesu adaptace v novém a neznámém prostředí
představení jednotlivců kolektivu
upevnění pocitu sounáležitosti ve skupině
podpora sportovního ducha ve smyslu fair-play
nácvik kooperace, spolupráce, team building
podpora začlenění žáků z národnostních menšin

