Střední odborná škola ochrany osob a majetku
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Všichnisi určitě umíme představit, jak probíhá trénink bojových
uměníve
sportovních oddílech, k|ubech a z médiínám jsou známy
íoa-uornévýcviky
u bezpečnostníchsložek. Mě však zajímato, záa
třeba neexistují školy, které se
v rámci výuky věnují tomuto odvětva. Zasedljsem k
internetu a při surfování
jsem mimo jiné našet i odkaz na střední
odbornou školu ochrany osob
a majetku a překvapilo mě, že těchto školje po
Českérepublice celkem šest
(ostrava, Karviná, Brno, Plzeň, Malé Svatoňovice,
Želecr'""i." n"d Dřevnicí).
chtěljsem zjistit, jak v těchto školách probíhá výuka bojových
umění, a proto
jsem si k rozhovoru pozvaljednoho z nejpovolanějších,
a tó trenéra a učitele
tělesné výchovy Mgr. Viktora Breberu
šoŠooM v Želechovicích nad Dřevnicí.
Můžetenám na začátek

školu tro<hu přiblížit?

U nás získáte klasické středo-

školskévzdělání s maturitou,
pro většinu lidívšak z neklasických předmětů. Zvláštností
je právě výuka bojových
sportů, práva, kriminalistiky
aj., čímžžáky při p ravujem e
na odbornou činnost např.
u bezpečnostních sloŽek. Tak-

že kromě odborného vzdélání
se setkáte s činnostmi i lidmi,
kteréjen tak běŽně nepotkáte,
a proŽijete spoustu zajímavých

okamžiků.

Co vše můžetenabídnout

'e

potenciálním zájemcům
o studium na vašíškole?

Celkem nabízíme3 studijní
obory - Bezpečnostně právní

čin nost, Veřejnosprávn í čin-

nost a jeden obor pro dálkové
studium _ Veřejně pořádková
sluŽba. Bojová umění jsou
specializací především pro
obor Bezpečnostně právní
čin nost'

jaké míry vyučujete
bojová uměnía jakvýuka
probíhá?
Do

V rámci výuky je ve všech

ročnícíchdaného oboru

zařazena speciální tělesná
výchova. Jedná se o předmět,
ve kterém jsou vyučována
bojová umění. Zpravidla na
všech školách je to v prvním
a druhém ročníkujudo. Druhým úpolovým sportem bývá
karate nebo jiný styl zaměřený

svým i tech n ickým i prostředky
na údery a kopy' Dále mohou

žáci navštěvovat ve svém
volném čase naše školní
sportovní kluby se zaměřením
na karate, sebeobranu, kung

fu, apod. HodÍnová dotace

speciální tělesné výchovy je
opravdu nadstandardnÍ a lze
5e dostat až na 6 vyučovacícl_
hodin bojových uměnía 2 hc
diny klasického tělocviku
týdně'
od třetího ročníku směřujeme výuku k praktickým dcvednostem. NauČenétechr-,.
aplikujeme do osobní a p.c _

fesní sebeobrany. Soucás: .
rovněŽ vyuŽívánízbrani r ;.- druhu, respektive aplikac=
don ucovacích prostředku,
které vyuŽívá Policie ČR, Ar-

:

