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Nadstandardní péče poskytovaná školou

- zapůjčování učebnic a dalších potřebných školních pomůcek pro žáky zdarma,
- zpracování studijních materiálů, zhotovení pracovních sešitů a sylabů do vybraných
odborných předmětů,
- individuální přístup k žákům ve vyučovacím procesu /výuka, řešení studijních problémů a./,
- zajišťování přednášek odborníků z praxe,
- konzultace a doučování pro žáky /ve všech vyučovacích předmětech dle jejich potřeb/,
- nabídka povinně volitelných vyučovacích předmětů pro jednotlivá studijní zaměření,
- širší nabídka nepovinných vyučovacích předmětů např. konverzace z NJ a AJ,
stylistická cvičení, dějiny kultury, zeměpisné minimum aj., lze upravit i dle požadavků
žáků
/ nepovinné předměty se otevírají při minimálním počtu 10 žáků bez navýšení školného/,
- zajišťování speciální odborné praxe v tuzemsku:
KB Vyškov, VZP Vyškov, TIC Vyškov,
Jižní Morava - průvodcovská praxe,
- poskytování stipendií - prospěchového, podnikatelského, mimořádného,
- používání výukových programů ve výuce,
- zajištění pitného režimu žáků,
- neomezená možnost žáků využívat Internet,
- žákovské a rodičovské on-line internetové přístupy ke klasifikaci a docházce žáků,
- slavnostní předávání maturitních vysvědčení,
- informační služba žákům na Internetu /změny rozvrhu, zadání domácích úkolů aj./,
- tvorba předmětových webů
- finanční příspěvky školy na školní aktivity žáků /divadlo, exkurze,
týdenní praxe, školní výlety aj./,
- pomoc žákům se specifickými poruchami učení cestou spolupráce s PPP Vyškov.
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je u žáků a speciálních skupin zaměřena
především na:
* stmelení třídních kolektivů, sebepoznání - zvl. 1. ročník,
* zlepšení studijního prostředí, adaptace nových žáků,
* vyrovnání se s přechodem na středoškolský typ studia - 1. ročník,
* předcházení užívání návykových látek (alkohol, cigarety, aj,) - zvláště nižší ročníky,
* předcházení různým formám vandalismu a násilí mezi žáky, nezdravých vztahů
ve třídních kolektivech (šikana),
* vyrovnání se s nárůstem studijních povinností, stresem - 4. ročník
Vyhodnocení prevence za daný školní rok je provedeno v minimálním preventivním
programu školy za školní rok 2010/2011, který je k nahlédnutí u ředitele školy.
+ statistika (viz. příloha)

