říká ředitelka školy
V rámci výuky jsou to čtyři'
respektive pět kurzů. Vprvním ročníku je to adaptační
a lyŽařský kurz. Ve druhém
ročníkubranný a horolezecký
ve třetím pak soubor kurzů
uzavírá st?elecký kurz. Čtvrtý
ročníkjiŽ necháváme volný,
aby se Žáci mohli intenzivně
věnovat přípravě na maturitní
zkoušku. Kurzy spolu s našimi
učiteli zajišťujíodborné agen_
tury nebo externí odborníci z
praxe a bezpečnostních sloŽek.
Spolupracujete i s jínými školami z

b e zp e čno

stních ob orů?

Během studia se snažíme
žákům zpestřit jejich rozhled a
rovněŽ jim zabezpečit kontakt
s praxí' proto spolupracujeme se školami s obdobným

zaměřením, s ozbrojenými
sloŽkami i soukromými sub_
jekty. Delšídobu kooperujeme
například se střední vojenskou
školou v polských Katovicích.

Spolupráce spočívá ve výměnných pobytech' kdy naŠiŽáci
jezdí na jejich vojenská cvičení
a naopak my bereme jejich
Žáky na naše sportovní kurzy.
V loňském roce jsme navá_

zali partnerství s Univerzitou
obrany v Brně

a

Školou báňskou

také s Vysokou
_

Technickou

univerzitouv ostravě.
Z j aký ch pře

rujf

dměru žrict matu-

Mimo klasických předmětů'
dnes uŽ předmětů společné
části maturitní zkoušky, je
to proÍilujícíblok odborných
předmětů _ praktických
a teoretických. Pro obory
bezpečnostně právní činnost
a veřejně pořádková činnost
se teoretický blok skládá z
práva, bezpeČnostní přípravy
a

kriminalistiky, praktic-

ký blok ze speciální tělesné
výchovy _ bojových umění,
profesní sebeobrany a střelecké přípravy. V oboruveřej_
nosprávní činnost proÍilovou
čáSt maturitní zkoušku Žáci
skládajíz práva a dále pak mají
moŽnost výběru z předmětů
_ sociální politika, katastrální
správa' realitní činnost' Jejich
praktická zkouška se skládá
z odborných předmětů (právní
administrativa, katastrální
správa, realitní činnost).
Kde studentí rískthl ají praxi?
od třetího ročníkumají
studenti denního studia po_
vinnou řízenou praxi, kterou
absolvují jak v soukromých'

LEKT0Řl Učístudenty nejrůznějšíhmaty

tak ve Státních bezpečnost-

ních sloŽkách.

A j aké j e j ejbh uplatnění p o

skončenístudiq?

Jedni odcházejí na vysoké
školy se zaměřením na sport
nebo bezpečnostní obory.
Druhá skupina absolventů se
zařadí ihned po ukončenístu_
dia do řad ozbrojených složek

soukromých bezpečnostních
agentul. o statní absolventi
zkoušíŠtěstínapříklad na vy_
sokých školách, které nemají
,,naše" zaměÍení.
a

oul<tomou školou. I qk
vy s oké j e r o čníškolnéa přtp ad-'
ně kolik čírrídqgíndklady rw
J ste s

studinml?

z

bojových umění. Foto:

archiv ŠkoIy

Škohépro denní studium na
školnírok činní16 800 korun.
Pro dálkové studium je to 15
200 korun.
Kdo

z odborní]atnqvqšíškole

předndší?

Výuku vedou pedagogové

s bohatou praxí. Jako kme_

nového učitele pro výuku
práva, kriminalistiky a bez-

pečnostnípřípravy se nám
podařilo získat dlouholetého
pracovnÍka Policie CR Jiřího
Lehkého. Výuku juda zajišťuje
všem zlínským sportovcům
jistě známý výtečný judista
liŤiKrál a z externích spolu_
pracovníkůza zmínku určitě
stojí Petr Hrdlička, olympijský

vítěz v brokové střelbě'

Vaše škola působí nq několikq
míste ch. Můžet e j e př ibužit?
Naše školy jsou rózmístě_
ny téměř po celé republice
_ v ostravě, Karviné, Brně,
Plzni, Malých Svatoňovi_

cích a nejnověji zde poblíŽ

vZelechovicích nad
Dřevnicí.
7'1ína _

Md škola něj aké úsp ěšnéab _
sohlený?
Vzhledem k tomu, Že naŠe
škola ve Zlíně působíkrátce, nemáme ještě přímé
absolventy, nicméně řada
absolventů z našich ostatních
školpatří mezi elitní vojáky
nebo policisty ze speciálních
útvarů,Armády CR, včetně
Hradní stráže.

