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1. Úvod – charakteristika školy
VPŠ a SPŠ MV v Holešově zabezpečuje:
- vzdělávání ve vyšší odborné škole (umožňuje získat odborné vzdělání
policistům v závislosti na jejich služebním zařazení),
- kvalifikační a další odbornou přípravu (kurzy dle požadavků Policie ČR),
- střední vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je
určeno pro absolventy základních škol. Délka vzdělávání je čtyři roky, denní
formou a je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi jsou připravováni
především ke vstupu do bezpečnostních sborů, zejména k Policii ČR.
Dne 27. srpna 2020 s účinností od 1. září 2020 byla vydána novelizace Školního
řádu VPŠ a SPŠ MV v Holešově určeného pro poskytování středního vzdělání
s maturitní zkouškou ve studijním oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.
Součástí školního řádu je také ubytovací řád. Veškeré důležité dokumenty a akce
preventivního charakteru jsou zveřejněny na webových stránkách školy
www.spshol.cz.
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.

2. Cíle MPP ve školním roce 2020/2021
Aktivní práce třídních učitelů v rámci třídnických hodin.
Nadále trvá kvalitní práce třídních učitelů v rámci třídnických hodin. Každý
třídní učitel může využívat „Tipy do třídnických hodin na SŠ“, které škola
zakoupila od firmy Madio. V srpnu třídní učitelé absolvovali akreditovaný
seminář „Klima ve třídě“. Je žádoucí udržet ve třídě zdravé klima a eliminovat
rizikové chování u žáků SOŠ.
Prevence školní neúspěšnosti.
Pokračovat v procesu doučování v jednotlivých předmětech u žáků, kteří
vykazují
nedostatečné
znalosti
(hodnocení
stupněm
dostatečný
a nedostatečný). Doučování je součástí učebního plánu v jednotlivých
předmětech a jeho vykazování je kontrolováno vedením školy.
Prevence rizikového chování.
Sociometrické šetření v rámci problémových třídních kolektivů, vedení žáků
k pocitu zdravého sebevědomí a sebehodnocení, ke zdravému životnímu
stylu. Zaměřit se na prevenci a eliminaci kouření a užívání návykových látek,
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projevů šikany a kyberšikany a na prevenci záškoláctví a používání
vulgarismů.
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s nadanými žáky.
Vytvořit jim ve třídním kolektivu takové podmínky, aby nedocházelo k jejich
vyčleňování.
Osobnostní poradenství.
Žáci mají možnost navštívit pracoviště CEVAPu, které nabízí:
• osobnostní poradenství při řešení individuálních problémů,
• krizovou intervenci,
• poradenství při řešení studijních problémů,
• konzultace v případě zdravotních a sociálních problémů,
komplikujících studium,
• prevenci a pomoc v oblasti rizikových jevů a výchovných problémů,
• poradenství o možnostech dalšího profesního vzdělávání,
• rady v oblasti pozitivní sebeprezentace osobnosti a zvládání trémy,
• diagnostiku osobnosti,
• grafologický rozbor rukopisu a rozbor kresby jako metody k lepšímu
sebepoznání,
• poradenství v oblasti školních, vztahových či rodinných problémů.
Od školního roku 2020/2021 škola nabízí pro žáky 4. ročníku nepovinný seminář
„Zvyšování osobnostních kompetencí“, který je zaměřený na oblast sebepoznávání
a nabytí zkušeností s testováním osobnosti. Žáci se seznámí s možnostmi poznávání
struktury osobnosti a způsoby, kterými lze úspěšně zvládnou fungování psychiky
a zvládnout emoce.

3. Charakteristika cílových skupin
Žáci školy.
Preventivní program je zaměřen na věkovou kategorii žáků 15 – 19 let. Celkem ve
škole studuje 462 žáků ve čtyřech ročnících po čtyřech třídách.
VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizuje školní projekt „Integrace cizinců v rámci
středního odborného vzdělávání v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost ve
VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.
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Jsme především internátní školou, na internátě je ubytováno 384 žáků, což
představuje cca 83%. Škola je režimovým pracovištěm a ostraha celého areálu je
24 hodin, tudíž žáci ubytovaní na internátě mají omezený kontakt s vnějším okolím.
Areál je střežený policisty (zaměstnanci školy) ze skupiny ochrany areálu.
Pedagogičtí pracovníci.
Celkový počet učitelů na škole je 82, z toho 35 policistů a 47 občanských
zaměstnanců. Ti zabezpečují výuku u všech oborů vzdělávání. Vychovatelů na
internátě pracuje 13. Dále zde pracuje výchovný poradce a metodik prevence, který
má ukončeno specializační studium pro výchovné poradce a metodiky prevence.
Od září 2016 dle platné legislativy pracuje na škole Školní poradenské pracoviště.
Jeho členy jsou mimo vedení školy a vedoucího internátu vyškolení učitelé, kteří
koordinují preventivní aktivity na škole včetně osobnostního, výchovného a kariérního
poradenství (CEVAP).
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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 a výchovný poradce pravidelně informuje prostřednictvím
rady Spolek rodičů a přátel školy o preventivních aktivitách školy.

4. Vlastní preventivní program
Specifická prevence zaměřená na integraci národnostních menšin, na xenofobii,
extremismus a rasismus.
VPŠ a SPŠ MV v Holešově dlouhodobě vzdělává žáky z národnostních
menšin. Aktuálně běží školní projekt „Integrace cizinců v rámci středního
odborného vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01)
ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“. V tomto projektu evidujeme 18 žáků z 8
národnostních menšin.
Adaptační workshop.
Pro nově nastupující žáky prvního ročníku škola pořádá teambuldingové
aktivity zaměřené na stmelení nově vznikajícího kolektivu, poznání nových
spolužáků a nastolení příznivého klimatu ve třídě. Oddělení vychovatelů
pořádá „pasování“ žáků prvního ročníku do řad studenstva.
Projektové dny.
V prosinci 2020 a v létě 2021 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.
Pro zájemce škola pořádá seminář mravní a křesťanské výchovy.
Peer program.
V listopadu 2020 plánujeme proškolení nových peer aktivistů. Proškolení
proběhne v rámci víkendového pobytu na škole. Noví lektoři budou vyškoleni
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z oblasti návykových látek a z oblasti rasismu, extremismu a xenofobie. Naši
žáci budou lektorovat peer program nejen na naší škole, ale i na školách
holešovského regionu.
Poradenství a konzultační činnost zabezpečuje především CEVAP.
Jednotlivé semináře pro žáky SOŠ:
• Jak se učit na střední škole (1. ročník),
• Trénink paměti, verbální logiky a kritického myšlení (1. ročník),
• Emoce pod kontrolou – základ policejní profese (2. ročník),
• Mindfulness, meditační a relaxační techniky (2. ročník),
• Jak psát úspěšně odbornou práci (3. ročník),
• Transakční analýza (3. ročník),
• Sebeprezentace při vstupu k P ČR (3. ročník),
• Kariérové poradenství 1. část (3. ročník),
• Zvyšování osobnostních kompetencí (4. ročník),
• Transakční analýza (4. ročník),
• Kariérové poradenství 2. část (4. ročník).
Informačně osvětové aktivity.
- Návštěvy soudních institucí.
- Spolupráce s Charitou Holešov a Domovem pro seniory.
- Účast na konferenci „Cesty krve“.
- Aktualizace nástěnek na chodbách školy.
Kurzy v rámci výuky tělesné přípravy.
Letní výcvikový kurz – 1. ročník
- Přežití v přírodě, jízda na kole, sporty v letní přírodě, střelby ze vzduchovky aj.
Zimní výcvikový kurz – 2. ročník
- Základy sjezdového a běžeckého lyžování, zásady bezpečnosti a první
pomoc, výkon služby P ČR na sjezdových tratích a při kontrole hraničního
pásma, přežití v zimní přírodě, beseda s horskou službou.
Záchranářský kurz – 3. ročník
- Pobyt v horském terénu, orientace na mapě a v terénu, záchrana raněného na
hřebeni hor, lezecké aktivity, celodenní pobyt na řece, záchrana a první
pomoc při rizikových situacích vzniklých na řece, IZS, činnost říční policie aj.
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Volnočasové aktivity.
Žáci mají možnost navštěvovat volnočasové kroužky, které jsou pod patronací
oddělení vychovatelů nebo Sportovního klubu policie. Mohou využívat venkovní
i vnitřní sportoviště v areálu školy.

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. Budeme i nadále poskytovat peer
program a odborné přednášky pro školy v Holešově. Naši pracovníci jsou v kontaktu
s výchovnými poradci i s úřady práce v jednotlivých regionech.
6. Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků
Realizace projektu „Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově“. Cílem projektu je profesní
růst pedagogů v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných
kurzů, výměny zkušeností, zavádění nových metod a forem práce, prohloubení
spolupráce a sdílení dobré praxe. Zároveň chceme podpořit žáky ohrožené školním
neúspěchem a intenzivně pracovat se všemi žáky v oblasti kariérového poradenství.
Pracovníci školy využívají také odborné kurzy v rámci resortu MV.
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
Prevence rizikového chování je důležitou součástí života školy. Lze konstatovat, že
soustavná pozornost, která je žákům věnována ze strany pedagogů přispívá
k dobrému jménu školy a k úspěšným absolventům.

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

