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ilaši absoluenti patří mezi elitu,
r

ŘeČ je o

středníodborné škole ochrany osob
chovicích nad Dřevnicína Zlínsku,

Michaela Mitáčková

tom, jaké moŽ_
nosti mají Žáci této
střední školy při
studiu a jaké mo_
hou posléze najít
uplatnění v oboru ochrany
osob a majetku, vypr{ví ře_
ditelka ŠkolySlavka Krystová

Florková.

e sl<tý d za ndm em v aší
školy, který j e pře ci j m p onělaň

Co

s

negbvyklý?
Skola, která poskytuje středoškolskéodborné vzdělání
s maturitou, ale také tým lidí,

kteří Se snaŽí žáky pŤipravit
pro odbornou činnost v praxi
u Policie CR, obecnípolicie,
Armády CR' soukromých
bezpečnostních sluŽeb, celní
správy a orgánů státní správy
nebo pro studium navýsokých
školách.
I aké zdzemí můžev aše škola

nabídtlout?

a majetku,

V současnédobě působí_

me v budově Základní školy

Želechovice. Zde máme k dispozicijak klasické a odborné
učebny; tak i veškerézázemí
a sportoviště _ tělocvičnu,
hřiště' posilovnu a saunu.

Co vše můžetenabídnout stu_

dennim?
"

Školamá tři studijní obory.

která má jedno Ze SVých pracovišt i v Žele-

určen uchazečůms výučním

listem.

Iaké předpoklady musí splňo_
y at uchqzeči o studíum a z čeho

skkidají přijímací zkoušky?
ijímacíŤ izení pro obor
bezpečnostně právní činnost
se skládá zetříčástí.Bodově
se hodnotíprůměrz kon_
Př

Ctyřleté obory denního studia

sTuDEI{TKY PŘl LETIíM vycvikovém kurzu

přijímacích zkoušek, u prvně
jmenovaného rozhoduje pro_
spěch Žáka.

se

jsou bezpečnostně právní čin_
nost a veřejnosprávní činnost'
obor bezpečnostně právní
činnost je určen těm, kteří mají
zájem o kvalifi kovanou práci,

například u policie či bezpečnostníchagentur. V oboru
Veřejnosprávní činnost Žáci
získáv aj| znalosti a dove dnos _
ti v rovině administrativní
činnosti, justice, v kancelářích
advokátů a notářů, na úseku
katastru nemovitostí a podobně. Třetím, tříletým oborem
je veřejně pořádková činnost,
který má formu dálkového
nebo distančního studia a je

činnost a veřejně pořádko_

vá činnost přijímáme bez

))
ce osmé tÍídyaz 1.

D o kdy j e

rutné na v aši školu

podqtpřihlúšku?

Termín pro podání přihláš_

ky máme shodný

Výuku zpestří
horolezecký
istřelecký kurz.
pololetí

deváté třídy' dále pak fyzické
testy, které se skládají ze

série kondičních testů a které
prověří zdatnost uchazečů.
Třetí část tvoří psychologický
test, který je vyhodnocen
formou prospěl či neprospěl.
Součet získaných bodů určuje

pořadí pro přijímání ke stu_
diu. Do oborů veřejnosprávní

všemí

$

se

ostatními středními školami,
a to do 15. března letošního roku pro denní studium.
U dálkového a distančního
studia je termín podání při_
hláŠek stanoven do 30. srpna
Ietošníhoroku'
Vaši studenti si mýou uýnlht
zpestřit i lalr4l' I oŘé pro ně

školapořtidti? :'

'

si sáhly až na dno svých sil. Foto: ar'chiv škoIy
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