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S c h v a l u j i : ……………………………….. 

                            Ředitel SPŠ MV v Holešově 

                               plk. JUDr. Josef Šilpoch 

 

 
 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 
Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově                                

za období školního roku 2005/2006 
 

(podle § 45 Vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované 
Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona) 

 
K § 45 písm. a)  
 
Název zpracovatele: Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 
Adresa sídla: Zlínská 991, 769 01 Holešov 
IČO: 64422402  
Způsob zřízení: Zřizovací listinou jako organizační složka státu 
Název zřizovatele: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, 

IČO 00007064 
Charakteristika školy: Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově byla 

zřízena k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou, je účetní jednotkou, ke 
které Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce podle 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  a jejím 
vystupování v právních vztazích. 

mailto:sekret@spshol.cz
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Škola je zřízena za účelem:  
a) poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou ve 

studijním oboru 68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost, 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém 
studijním oboru 68-42-L/504 Policejní činnost,  

b) provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat 
podle potřeby jazykové vzdělání pro Policii ČR a 
Ministerstvo vnitra, podílet se na prevenci kriminality,  

c) poskytovat Policii ČR součinnost v souvislosti s akcemi 
zajišťujícími bezpečnost státu,  

d) zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby 
při získávání  a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice 
(včetně oprav zbraní), školní knihovny, sportovních a 
kulturních zařízení, stanice technické kontroly a stanice 
měření emisí, redakci a tisku studijních materiálů, 
autodopravy a autoopravárenství. Tyto služby může 
poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, 
organizačních složek státu a státních příspěvkových 
organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra,  

e) poskytovat vzdělávání a služby jiným orgánům a 
organizacím může na základě rozhodnutí Ministerstva 
vnitra, kterým je rozsah poskytované služby vymezen,  

f) poskytovat může vzdělávání a služby s tím související 
v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem 
vnitra.  

 
Předmětem činnosti školy je:  
a) poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a 

jazykového vzdělávání,  
b) zabezpečování a provádění odborné bezpečnostní 

přípravy, programů prevence kriminality, 
c) zabezpečování součinnosti k akcím zajišťujícím 

bezpečnost státu,  
d) zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb 

při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, při provozování střelnice, školní 
knihovny, stanice technické kontroly a měření emisí, 
redakce a tisku studijní literatury, autodopravy a 
autoopravárenství,  

e) poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a 
organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra 
v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném,  

f) poskytování vzdělávání a služby s tím související v rámci 
mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra,  

g) hospodaření s movitým a nemovitým majetkem.  
 
 
Majetek školy: 
Škola hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v rozsahu 
určeném jí zřizovací listinou, zákonem č. 219/2000 Sb., o 
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majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF č. 
62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a 
státních organizací s majetkem státu a zákonem č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Škola není 
oprávněna nemovitý majetek bez písemného souhlasu 
zřizovatele převést na třetí subjekt, ani zatížit věcným 
břemenem případně jinými závazky. Dále není oprávněna 
movitý majetek, který přesahuje potřeby příslušné organizační 
složky, bez písemného souhlasu zřizovatele převést na 
právnické nebo fyzické osoby. Ministerstvo vnitra si podle § 
12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, zcela vyhrazuje schvalování smluv o úplatném 
nabytí nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor školy.  

Údaje o vedení školy: Vedoucím Střední policejní školy Ministerstva vnitra 
v Holešově a jejím statutárním zástupcem je ředitel školy plk. 
JUDr. Josef Šilpoch. 
Dalšími vedoucími funkcionáři školy jsou: 
Zástupce ředitele pro výuku 
plk. Mgr. Vladimír Drápal 
Zástupce ředitele pro výchovu a výcvik 
plk JUDr. Jaroslav Miklík 
Zástupce ředitele pro ekonomiku 
Ing. Martin Novotný 

Poštovní adresa: Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově    
Zlínská 991, 769 01 Holešov 

Telefonní spojení: 573 324 111,  
Faxové spojení 573 324 103 
Adresa elektron. pošty: sekret@spshol.cz 
Internetové stránky: www.spshol.cz 
 
K § 45 písm. b) 
 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: 

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru 
68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost, 

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém 
studijním oboru 68-42-L/504 Policejní činnost – v současné 
době se nevyučuje. 

 
 
Přehled vzdělání, které škola vyučuje a nejsou zařazeny ve školském rejstříku: 
 

a) základní odborná příprava policistů (ZOP): 
 - 18-ti měsíční - zaměření služba pořádkové a dopravní policie (P1/0016) 

mailto:sekret@spshol.cz
http://www.spshol.cz
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 - zaměření služba cizinecké a pohraniční policie (P1/0017) 
 - 12-ti měsíční - zaměření služba pořádkové policie (P1/0001) 

 - zaměření služba cizinecké a pohraniční policie (P1/0003) 
 - 6-ti měsíční - pro absolventy 4letého studia studijního oboru 68-42-M/003 

(P1/0010) 
 - 10-ti měsíční - dálkové - pro absolventy vysokých škol - zaměření služba 

cizinecké a pohraniční policie (P1/0008) 
 - odborná praxe v délce 3 měsíců v rámci 12-ti měsíční ZOP a 6-ti měsíční ZOP 
 - odborná praxe v délce 1 měsíc (nástupní) v rámci 18-ti měsíční ZOP 
 

b) kurzy: 
- specializační - pro vedoucí a zástupce vedoucích nižších organizačních článků 

služby cizinecké a pohraniční policie (P2/0045) 
 - pro vedoucí a zástupce vedoucích skupin správních činností 

policie  v oboru zbraní, střeliva, výbušnin a drog (P2/0124) 
 - pro policisty oddělení cizinecké a pohraniční policie (P2/0023) 
 - pro pracovníky skupin šetření trestných činů a dokumentace 

služby cizinecké a pohraniční policie (P2/0141) 
 - metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí (R2/0011) 
 - metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí - výcvik 

lektorů (R2/0012) 
 - informační a komunikační technologie (R3/0015) 
 - pro instruktory služební přípravy práce ve výškách I.stupně 

(P2/0017) 
 - pro instruktory služební přípravy práce ve výškách II.stupně 

(P2/0018) 
 - prolongace oprávnění pro instruktory služební přípravy práce ve 

výškách I. stupně (P2/0129) 
 - prolongace oprávnění pro instruktory služební přípravy práce ve 

výškách II. stupně (P2/0130) 
 - pro odbornou přípravu odstřelovačů (P2/0022) 

- jazykové - anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně (R4/0001) 
 - anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně - po samostatné přípravě 

(R4/0003) 
 - německý jazyk - zkouška MV 1. stupně (R4/0012) 
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K § 45 písm. c) 
 

 
 
 
 
 
 

Odd. vychovatelů 
čtyřletého MS

Před.odd. policejní 
psychol. a deontol.

Předmě t. oddě lení 
dopravní služby

Předmě t. oddě lení 
speciální př ípravy

 Předm. odd. inform. a 
techniky admin.

Předm.odd. všeob. 
vzdě láv. předmě tů Automobilní oddě lení

Předmě t. oddě lení 
tě lesné přípravy

Oddě lení výpočetní 
techniky a spojovací

Předmě t. oddě lení 
práva

Stavebně  ubytovací 
oddě lení

Předmě t. oddě lení 
krim inalistiky Proviantní oddě lení

Bezpečnostní                   
referent 

Oddě lení  výchovy   a 
výcviku

Předmě t.odd. cizin.  a 
pohraniční služby Finanční oddě lení

Interní auditor 
Oddě lení výkonu 

odborné praxe
Předmě t. oddě lení 
pořádkové služby

Odd. materiálního 
zabezpečení

Právník školy
Skupina ochrany 

objektu

Odd. metod., 
integrace a  

zabezpečení výuky
Obchodní referent

Oddě lení personální 
práce

Oddě lení vnitřní a 
krizové pracoviště

Asistent zástupce 
ředitele pro výuku Investiční referent

Organizační struktura Střední policejní školy MV v Holešově ke dni  1. 9. 2006

ŘEDITEL SPŠ MV v HOLEŠOVĚ

Asistent ředitele
Zástupce  ředitele   

pro výchovu a výcvik
Zástupce  ředitele pro 

výuku
Zástupce ředitele pro 

ekonomiku
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Základní personální údaje ke dni 30. 06. 2006 
 
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 30.06.2006 
       

Věk Muži Ženy Celkem V %  
do 20 let 0 0 0 0  
21 - 30 let 15 8 23 7,3  
31 - 40 let 49 28 77 24,5  
41 - 50 let 53 43 96 30,6  
51 - 60 let  60 46 106 33,8  
61 let a více 11 1 12 3,8  
Celkem 188 126 314 100  
V % 60 40 100   
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2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 30.06.2006 
       

Vzdělání 
dosažené Muži Ženy Celkem V %  

Základní  0 19 19 6  
Vyučen 35 21 56 17,8  
Střední odborné 1 0 1 0,3  
Úplné střední 29 45 74 23,6  
Úplné střední 
odborné 26 4 30 9,6  
Vyšší odborné 0 2 2 0,7  
Vysokoškolské 97 35 132 42  
Celkem 188 126 314 100  
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Členění podle pohlaví a vzdělání
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3. Celkový údaj o průměrných platech - stav k 30.06.2006 
      

  celkem Kč.  
 průměrný hrubý měsíční plat 23.385,-  

      
4. Celkový údaj o vzniku a skončení PP a SP zaměstnanců 
(PP= pracovní poměr, SP= služební poměr)   

1.7.2005 - 30.06.2006 počet  
nástupy 20  
odchody 15  

 
     
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 30.06.2006 
     

Doba trvání počet %  
do  5 let 69 22  
do 10 let 60 19,1  
do 15 let 88 28  
do 20 let 17 5,4  

nad 20 let 80 25,5  
celkem 314 100  
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6. Jazykové znalosti zaměstnanců     
       

Počty vybraných míst, pro které byl stanoven 
kvalifikační požadavek standardizované jazykové 
zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 

 Cizí jazyk 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

Celkový 
počet 
stanovených 
požadavků 
na pracovní 
místa 

Anglický jazyk 10 0 0 0 10 
Německý jazyk 7 0 0 0 7 
Francouzský 
jazyk 0 0 0 0 0 
Další jazyky 1 0 0 0 1 
Celkem 18 0 0 0 18 
 
K § 45 písm. d)  

 
Přijímací řízení ke čtyřletému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním 
oboru 68-42-M/003 Bezpečnostně právní činnost (zahájení studia 1.9.2006): 
 

K přijímacím zkouškám podalo přihlášku celkem 251 uchazečů, z toho 116 chlapců a 
135 dívek. K přijímacím zkouškám se dostavilo 246 uchazečů (114 chlapců a 132 dívek) , dva 
uchazeči dělali přijímací zkoušky ze zdravotních důvodů v náhradním termínu (1chlapec a 1 
dívka). Z celkového počtu 248 uchazečů, kteří se podrobili přijímací zkoušce bylo 54 přijato 
přímo a 6 uchazečů bylo přijato na základě odvolání se proti rozhodnutí ředitele školy. Ze 60 
přijatých uchazečů ke studiu je 28 chlapců a 32 dívek. 
 
Počty studentů ve školním roce 2005/2006 v jednotlivých druzích studia: 
 
Druh studia délka studia – kód počet počet 
  tříd-běhů studentů 
a) Maturitní  čtyřleté - 68-42-M/003   
 1. ročník 2 64 
 2. ročník 2 61 
 3. ročník 2 65 
 4. ročník 3 87 
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Maturitní studium celkem 9 277 
 
b) Základní odborná příprava  
 18-ti m. ZOP - služba pořádkové a dopravní policie (P1/0016) 11 272 

 - služba cizinecké a pohraniční policie (P1/0017) 6 102 
 12-ti m. ZOP - služba pořádkové policie (P1/0001) 4 77 
 - služba cizinecké a pohraniční policie (P1/0003) 4 63 
 6-ti m. ZOP - abs. čtyřletého maturitního studia (P1/0010) 2 50 
 10-ti m. ZOP - dálkové stud. pro abs. vysoké školy (P1/0008) 1 5 
 3 m. odborná praxe pro 12-ti m. ZOP 8 137 
 1 m. odborná praxe pro 18-ti m. ZOP 2 44 
 Základní odborná příprava celkem 38 750 
 
c) Kurzy 

specializační - 5-ti týd. vedoucí a zástupci referátů cizinecké  9 120 
a pohraniční policie (P2/0045) 

 - 5-ti týd. vedoucí a zástupci odd. správních 2 36 
činností (P2/0124) 

 - 1-   týd. pro policisty služby cizinecké 29 715  
a pohraniční policie (P2/0023) 

 - 5-ti týd. pro pracovníky šetření a dokumentace 5 72  
služby cizinecké a pohraniční policie 
(P2/0141) 

 - 1-  týd. metoda analýza transakcí (R2/0011) 12 137 
 - 1-  týd. metoda analýza transakcí - lektoři 1 7 

(R2/0012) 
- 1-  týd. informatiky a výpočetní techniky 12 172 

(R3/0015) 
- 1-  týd. práce ve výškách - I.st. (P2/0017) 2 12 

 - 1-  týd. práce ve výškách - II.st. (P2/0018) 2 23 
 - 1-  týd. prolongace - práce ve výškách I.st. 1 9 

(P2/0129) 
 - 1-  týd. prolongace - práce ve výškách II.st. 4 13 

(P2/0130) 
 - 1-  týd. pro odstřelovače (P2/0022) 6 88 
 

jazykové - 5-měs. anglického jazyka - 1.st. 4 36 
 - 5-měs. anglického jazyka - 1.st., po samostatné 1 9 

přípravě 
 - 5-měs. německého jazyka - 1.st. 1 7 

 
Kurzy celkem 91 1456 

 
SPŠ MV v Holešově celkem 138 2483 
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K § 45 písm. e) 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 
programy a podle výsledků maturitních zkoušek a absolutorií. 
 
 

1) Výsledky čtyřletého maturitního studia: 
 

Výsledky hodnocení na konci druhého pololetí příslušného ročníku: 
 

Neprospěl 
 

Roč- 
ník 

Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyzna- 
menáním 

Prospěl 

z 1 
předm. 

ze 2 
předm. 

z více 
předm. 

Opravnou 
zkoušku 

splnil 

Pokra- 
čuje 
ve 

studiu 
1. 64 7 46 6 5 - 4 57 
2. 61 10 43 8 - - 4 57 
3. 65 10 51 2 1 1 1 62 
4. 87 10 66 4 5 2 4 - 
Celkem 277 37 206 20 11 3 13 176 
 

Prospěl; 206

Neprospěl; 34

Prospěl s 
vyznamenáním; 

37

Prospěl s
vyznamenáním
Prospěl

Neprospěl

 
 
Výsledky hodnocení maturitních zkoušek: 
 
 Maturitní zkoušky probíhaly ve dnech 29.5. - 2.6.2006. K maturitním zkouškám bylo 
připuštěno 76 z 87 žáků 4. ročníku.  
  
 
K maturitním zkouškám nebylo připuštěno jedenáct žáků: 
a) Jeden žák 4. A z důvodu dlouhodobé nemoci doposud nekonal opravnou ročníkovou 

zkoušku z jazyka českého (má stanoven termín 25.10.2006) a maturitní zkoušku bude dělat 
v náhradním termínu v lednu 2007. 

b) Pět žáků, z toho čtyři žáci 4. A, kteří neuspěli u ročníkových opravných zkouškách a jeden 
žák 4. C (nedokončil ročník, vzhledem k tomu, že měl více jak 2 nedostatečné na konci 2. 
pololetí), opakují čtvrtý ročník na SPŠ MV v Praze Hrdlořezích. 

c) Jeden žák 4. A nedokončil studium (na konci 2. pololetí měl více jak 2 nedostatečné). 



 - 12 -

d) Čtyři žáci (dva ze 4. A a po jednom ze 4. B a 4. C), kteří uspěli při opravných ročníkových 
zkouškách, konali maturitní zkoušku až v náhradním termínu ve dnech 11. – 12.9.2006. 

 
 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospěl 
s vyzna- 
menáním 

Prospěl Neprospěl 
 

Nematurovalo 
 

4. A 26 7 11 - 8 
4. B 32 5 21 5 1 
4. C 29 10 17 - 2 
Celkem 87 22 49 5 11 
 
 

Výsledky maturitních zkoušek

Prospěl s 
vyznamenáním; 

22; 25%

Prospěl; 49; 
56%

Nematurovalo; 
11; 13%

Neprospěl; 5; 
6%

Prospěl s
vyznamenáním
Prospěl

Neprospěl

Nematurovalo

 
 
 Z pěti žáků, kteří u maturitní zkoušky neprospěli, čtyři žáci třídy 4. B udělali opravné 
maturitní zkoušky dne 12.9.2006 a všichni uspěli. Jeden žák 4. B vzhledem k tomu, že u 
maturitní zkoušky neuspěl ze dvou předmětů, musí opakovat celou maturitní zkoušku v termínu 
leden 2007. 
 V náhradním termínu ve dnech 11. - 12.9.2006 dělali maturitní zkoušku žáci, kteří 
úspěšně vykonali opravnou ročníkovou zkoušku (uvedeni výše pod písm. d), všichni čtyři 
neuspěli z předmětu právo. Termín opravné zkoušky jim byl stanoven na den 25.10.2006. 
 
Výsledky hodnocení maturitních zkoušek po předmětech: 
 
Třída Praktická 

zkouška 
Český 
 jazyk 

Právo Bezpečnostní 
činnost 

Volitelný 
předmět 

Celkový 
průměr 

4. A 1,67 2,06 2,17 2,00 1,83 1,95 
4. B 1,71 3,00 2,52 2,32 2,51 2,41 
4. C 1,33 2,30 1,81 2,00 1,65 1,81 
Celkem 1,57 2,45 2,17 2,11 1,97 2,05 
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Výsledky hodnocení maturitních zkoušek po předmětech
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Výsledky hodnocení maturitních zkoušek z volitelných předmětů: 
 
Třída Anglický 

jazyk 
Německý  
jazyk 

Matematika Společensko 
-vědní předměty 

4. A 2,00 - 2,00 1,50 
4. B - 2,20 3,00 2,32 
4. C 1,40 2,33 1,00 1,85 
Celkem 1,70 2,27 2,00 1,89 
 

Výsledky hodnocení maturitních zkoušek z volitelných předmětů

1,70
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Maturita nanečisto 
 

Ve školním roce 2005 – 2006 se naše škola znovu zapojila do programu „Maturita  
nanečisto 2006“, který je součástí dlouhodobého cyklu programů “Krok za krokem k nové 
maturitě“ organizované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). 

Hlavním cílem programu je nabídnout školám významný autoevaulační nástroj, umožnit 
žákům pracovat s testovými materiály a poskytnout učitelům a žákům výsledky umožňující 
porovnání se školami stejného typu a skupin oborů. 

Reformovaná maturitní zkouška podle nového školského zákona č. 561/2004 Sb. má dvě 
části, společnou a profilovou. 

Všichni maturanti vykonají ve společné části tři zkoušky: 
§ z českého jazyka, 
§ z cizího jazyka 1( anglický, německý, francouzský, španělský, ruský, a italský ) a 
§ volitelnou zkoušku z nabídky matematika 1, občanský základ, informačně 

technologický základ nebo přírodovědně technický základ. 
Přehled souhrnných výsledků žáků naší školy ve zkouškách zadávaných ministerstvem a 

jejich porovnání s výsledky škol stejného typu a celé České republiky jsou uvedeny v 
následující tabulce a ukazují na dobrou připravenost našich maturantů. 

 
Průměrné skóre žáků Průměrná úspěšnost 

žáků 
Zkouška Počet 

žáků 
škola stejný 

typ 
celkem 
ČR 

škola stejný 
typ 

celkem 
ČR 

Pořadí mezi 
školami 
stejného 
typu 

Český jazyk 85 47,3 43,8 46,0 70,6% 65,4% 68,6% 64. z 559 
Anglický 
jazyk 1 

44 63,1 59,0 65,5 65,7% 61,7% 68,4% 147. z 556 

Německý 
jazyk 1 

41 65,2 55,7 58,0 73,3% 62,7% 65,3% 77. z 525 

Matematika 1 6 33,0 23,4 25,8 66,0% 46,8% 51,7% 23. z 415 
Občanský 
základ 

79 56,7 48,6 50,8 69,1% 59,3% 62,0% 15 z 407 
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Pořadí školy po předmětech mezi školami stejného typu 
z celkového počtu v České republice

64
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40715
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Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat ze tří povinných zkoušek, jejichž 

nabídku určuje ředitel školy (lze využít i zkoušky připravené a zadávané ministerstvem školství). 
K tomu může ještě každý žák vykonat až čtyři zkoušky nepovinné, a to podle vlastního výběru 
z nabídky stanovené ředitelem školy i ministerstvem školství.  
 
 

2) Výsledky hodnocení závěrečných zkoušek základní odborné přípravy policistů: 
 

Průměrná známka Termín 
ukončení a 
druh ZOP 

Počet 
studentů 

Prospěl 
s vyzna- 
menáním 

Prospěl 
 

Neprospěl 
Spec. Právo Prakt. 

Celkový 
průměr 

Listopad 
2005 
12 – ZOP 

89 35 52 2 2,04 2,07 1,68 1,93 

Únor 2006 
12 - ZOP 

23 17 5 1 1,26 1,57 1,52 1,45 

Květen 
2006 
6 - ZOP 

50 25 23 2 1,76 2,01 1,54 1,77 

Květen 
2006 
12 - ZOP 

28 11 17 - 1,76 1,86 2,18 1,93 
 
 

Celkem 190 88 97 5 1,71 1,88 1,73 1,77 
 



 - 16 -

Výsledky závěrečných zkoušek ZOP
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Neprospěl

 
 

2,
04 2,
07

1,
68 1,

93

1,
26

1,
57

1,
52

1,
45 1,

76 2,
01

1,
54 1,

77

1,
76 1,
86 2,

18
1,

93

1,
71 1,

88
1,

73 1,
77

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Listopad
2005, 12 -

ZOP

Únor
2006, 12 -

ZOP

Květen
2006, 6 -

ZOP

Květen
2006, 12 -

ZOP

Celkem

Výsledky závěrečných zkoušk ZOP po předmětech

Specializace

Právo

Praktická
zkouška

Celkový
průměr

 
 V srpnu roku 2006 ukončilo studium 43 policistů v nové formě 18-ti měsíční základní 
odborné přípravy, kdy hodnocení závěrečné zkoušky již bylo provedeno novým systémem 
výrokem splnil - nesplnil. 
 
Výsledky závěrečných zkoušek 18-ti měsíční ZOP: 
 
Termín ukončení 
a druh ZOP 

Počet studentů Splnil Nesplnil 
 

Srpen 2006 
18 – ZOP 

43 40 3 

 
 Jedné policistce, vzhledem ke zdravotnímu stavu, vyhověl ředitel školy se žádostí o 
mimořádný termín pro opravnou zkoušku. Tuto vykonala 11.9.2006 a byla hodnocena výrokem 
splnila. 
 Další dva policisté budou opravnou zkoušku dělat v termínu listopad 2006 společně s 
následujícím během 18-ti měsíční ZOP. 
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K § 45 písm. f) 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2005/2006 si doplňovalo či rozšiřovalo pedagogickou a odbornou 
kvalifikaci 13 pracovníků školy. Šlo především o magisterské studium na pedagogických 
fakultách a Policejní akademii, jeden pedagogický pracovník se vzdělává v doktorandském 
studiu.  

Značnou pozornost věnují pedagogičtí pracovníci jazykové přípravě. Čtrnáct z nich 
absolvovalo akreditované kurzy cizího jazyka a většina z nich kurzy zakončené jazykovou 
zkouškou MV.  

Specifickou formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou instrukčně 
metodická zaměstnání organizovaná nadřízenými. Významnou část IMZ tvoří akce 
organizované odborem vzdělávání a správy policejního školství MV, které výrazně přispívají ke 
zvýšení odborné přípravy učitelů v aktuálních tématech školení zejména policistů. Instrukčně 
metodická zaměstnání jsou organizována i součinnostními složkami. Takovým IMZ bylo 
například zaměstnání pro učitele oddělení kriminalistiky k problematice kriminalistického 
informačního systému Policie ČR, které bylo uspořádáno ve škole ve spolupráci s pracovníky 
odboru systémového řízení a informatiky PP ČR. Semináře všeobecně vzdělávacích předmětů 
byly organizovány ve vzdělávacích pedagogických centrech krajů. 

Pedagogičtí pracovníci absolvovali rovněž řadu odborných kurzů pořádaných odborem 
vzdělávání a správy policejního školství, útvary služeb Policie ČR, středními policejními školami, 
Policejní akademií i zahraničními subjekty. 

Významnou součástí celoživotního vzdělávání je účast na stážích a studijních pobytech 
na výkonných útvarech Policie České republiky, kterých se v tomto období zúčastnilo 24 
pedagogů. Učitelé zde získávají nejen nové odborné poznatky přímo z praxe, ale i zpětnou 
vazbu o svém pedagogickém působení. 

Škola úzce spolupracuje s řadou zahraničních subjektů, u nichž se v hodnoceném 
období uskutečnila řada studijních pobytů a stáží zaměřených na získání nových zkušeností a 
poznatků z přípravy policistů v jiných zemích, především Evropské unie. V této oblasti značně 
využíváme nabídky Evropské policejní akademie (CEPOL), která pořádá odborné semináře pro 
policejní sbory členských států EU. Jako škola využíváme především odborné semináře týkající 
se oblasti vzdělávání a další odborné přípravy. 
 
K § 45 písm. g) 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Střední policejní škola MV v Holešově se významně prezentovala svými aktivitami nejen 
v rámci útvarů ministerstva vnitra, ale její pracovníci aktivně vystupovali v různých oblastech 
života širokého regionu. Především šlo o tyto aktivity: 

• řada pedagogických pracovníků školy spolupracuje s jinými středními, případně vysokými 
školami a dalšími vzdělávacími institucemi, řada se podílí na publikační činnosti nejen 
v rámci resortu MV, 

• prezentace práce Policie na veřejnosti, ukázky služebních zákroků, práce integrovaného 
záchranného systému, poskytování první pomoci. Uskutečnila se řada ukázek ve 
městech a základních školách, na jejichž přípravě a realizaci se podíleli především 
vyučující předmětových oddělení pořádkové služby, dopravní služby a tělesné přípravy. 

• spolupráci s centrem služeb pro silniční dopravu Brno, Zlín, Kroměříž, byla uzavřena 
dohoda SPŠ MV v Holešově s Aktivem BESIP v Kroměříži. Především vyučující 
předmětového oddělení dopravní služby se podíleli na dopravní výchově žáků 
základních škol v regionu. 
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• v oblasti protidrogové prevence se škola zaměřila na úzkou spolupráci s Národní 
protidrogovou centrálou PČR, zorganizovala řadu přednášek a besed nejen v rámci 
školy, ale i pro aktivisty protidrogové prevence  ve zlínském a kroměřížském regionu. 
Žáci školy působili jako aktivisté v peer programech protidrogové prevence na základních 
a středních školách na Holešovsku a Zlínsku. 

• škola významně spolupracovala s Charitou, žáci školy pravidelně spolupracují s touto 
organizací v rámci jejích charitativních projektů, velmi významný byl podíl žáků na 
charitativní sbírce projektu „Šance“. 

• významná byla činnost školy v oblasti středoškolské odborné činnosti, do které se pod 
vedením pedagogů zapojilo celkem 16 žáků. Škola organizovala městské kolo SOČ, 
které proběhlo na velmi dobré úrovni, do okresního kola postoupily 2 práce a do 
krajského kola 1 práce, která získala 2. místo. Čtyři učitelé naší školy pracovali 
v komisích okresního kola SOČ.  

• pracovníci školy se výrazně podílí na organizaci sportovních akcí nejrůznějšího 
charakteru a řada z nich velmi úspěšně reprezentuje nejen školu, ale i ministerstvo 
vnitra, případně Policii ČR. Na policejním mistrovství Evropy ve volejbale mužů obsadilo 
družstvo vedené plk. Mgr. Janečkou 3. místo, na mezinárodním mistrovství Policie ČR 
obsadil v judu mjr. Mgr. Zbožínek 2. místo ve své kategorii, na policejním mistrovství 
republiky ve střelbě z velkorážní pistole získal titul mistra republiky npor. Bc. Jiří Kadala, 
2. a 3. místo obsadili pplk. Ing. Šafránek a pplk. JUDr. Tóth, další 2. a 3. místo ve střelbě 
z malorážové pušky s puškohledem obsadili plk. JUDr. Němec a mjr. Mgr. Kratochvíl. 
Řada pracovníků školy se věnuje trenérské činnosti a jiné práci s mládeží ve sportovních 
oddílech nejen SKP Holešov, ale i dalších sportovních a zájmových organizací. 

• velmi výrazně se projevila činnost školního divadelního souboru „La Rottal“, který v režii 
kpt. Mgr. Chmelíka nastudoval řadu divadelních představení, se kterými s velkým 
ohlasem vystupoval. 

 
Spolupráce se zahraničím 
 
 Škola při plnění svého pedagogického poslání úzce a dlouhodobě spolupracuje se 
zahraničními policejními školami a dalšími vzdělávacími institucemi v rámci mezinárodní 
spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. Zahraniční aktivity SPŠ MV v Holešově můžeme 
rozdělit do několika skupin: 
Aktivity v rámci Evropské policejní akademie CEPOL 
 CEPOL každoročně organizuje množství kurzů a seminářů pro vyšší policejní 
management. V roce 2005 se policistka naší školy zúčastnila vzdělávacího kurzu ve Velké 
Británii, který byl zaměřen na jazykové vzdělávání a policejní spolupráci. V roce 2006 se naši 
pracovníci zúčastnili 5 seminářů, které byly zaměřeny na kompetence učitelů/lektorů, na metody 
výuky a jazykovou vybavenost policistů. Je potěšující, že evidujeme vzrůstající zájem našich 
policistů o účast na seminářích v rámci Cepolu, což svědčí o schopnosti aktivně se zapojovat 
do dění v rámci policejní spolupráce na úseku vzdělávání.  
Nadace Hannse Seidela 

SPŠ MV v Holešově má již dlouholetou a osvědčenou spolupráci s Nadací Hannse 
Seidela. V souladu s plánem spolupráce na rok 2005 a 2006 mezi MV ČR a Nadací Hannse 
Seidela naše škola garantovala 5 akcí. 
Pro rok 2005 to byly semináře k problematice: 

1. Motivace, komunikace, rétorika, řešení konfliktů a přípravy manažerů. Tento seminář 
neproběhl, protože německá strana odstoupila z důvodu absence vhodných lektorů. 

2. Elektronické zpracování dat (SIS, Eurodac). Tento seminář proběhl v Ainringu za účasti 3 
učitelů a tlumočníka. 
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Pro rok 2006 byly plánované tyto semináře: 
1. „Mezinárodní dohoda ADR,AETR,ATP, kontrola vozidel při přepravě nebezpečných věcí, 

dodržování režimu práce osádek v mezinárodní kamionové přepravě, výcvik řidičů 
policejních složek. Seminář byl realizován v dubnu 2006, místo konání Ainringer Za školu 
byl vyslán policista z oddělení služby dopravní policie. 

2. „Provádění služebních zákroků za použití donucovacích prostředků a zbraně, zákroky 
pod jednotným velením a modelové situace“. Akce proběhla v říjnu 2006 v Sulzbachu-
Rosenbergu a zúčastnili se ji 3 učitelé z naší školy. 

3. „Profesní etika a policejní psychologie s důrazem na metody a formy přípravy policie, 
včetně komunikace policistů, řešení konfliktů apod.“. Seminář je naplánován na prosinec 
2006. 

Agentura FRONTEX 
 Agentura Frontex koordinuje činnost cizinecké a pohraniční policie v rámci členských 
zemí EU. Důležitou součástí práce agentury je aktualizace výukových modulů Společných 
osnov EU – Common Core Curriculum. Tyto osnovy tvoří základ vzdělávacího programu 
základní odborné přípravy pro cizineckou a pohraniční policii. Škola v této oblasti úzce 
spolupracujeme s Ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie v Praze. 
Úřad BPOL Schwandorf 
 Mnohaleté kontakty udržuje škola s Úřadem BPOL Schwandorf, kde naši učitelé působí 
v oblasti jazykové přípravy policistů BPOL – při výuce českého jazyka. Němečtí policisté jsou 
pak následně na naší škole využíváni v hodinách německého jazyka jako rodilí mluvčí. Také 
jsou účastni při výuce odborných předmětů. Zkušenosti z oblasti jazykové přípravy byly 
zúročeny při sestavování česko-německého slovníku odborné terminologie. Pro studenty 
čtyřletého maturitního studia německá strana zařídila týdenní jazykovou stáž na policejní škole 
v Sulzbach/Rosenbergeru. 
 Spolupráce zahrnuje i výkon policejní služby, kdy německá strana pořádá pro naše 
pracovníky semináře a kurzy z oblasti policejní práce např. seminář k problematice 
informačních policejních systémů, seminář policejní psychologie a deontologie a další. 
Program ARGO 
 Naše škola participovala v projektu Argo, který byl zaměřen na posílení přeshraniční 
spolupráce pomocí společného výcviku v anglickém jazyce. Jednalo se o 3 výukové moduly, 
které proběhly na naší škole formou týdenního soustředění policistů z výkonu služby. Výuky se 
také zúčastnily učitelky jazyků. 
 Učitelé z předmětového oddělení cizinecké a pohraniční policie SPŠ MV v Holešově byli 
přizváni k následnému praktickému výcviku modelových situací, který proběhl na německých a 
rakouských hranicích. Aktivně se zapojili do výkonu služby ve společných hlídkách. Projekt byl 
vysoce hodnocen, jak po stránce odborné, tak i jazykové. Učební materiály z tohoto projektu 
jsou k dispozici na naší škole. 
Spolupráce se zahraničními policejními školami 
 Škola úzce spolupracuje s  německými policejními školami v rámci Nadace Hannse 
Seidela, dále s Policejní školou v Pile a školou Straže graničnej v Koszalinu (Polsko) a SOŠ PZ 
Pezinok (Slovensko) v rámci recipročních pracovních návštěv zaměstnanců jednotlivých škol. 
Při těchto setkáních dochází k porovnávání obsahu a metod výuky a k výměně zkušeností 
z oblasti vzdělávacího procesu. 
Vzdělávací aktivity v proškolování iráckého managementu 
 Na základě iniciativy irácké pobočky Mezinárodní organizace pro migraci se sídlem 
v Ammánu zabezpečuje SPŠ MV v Holešově, v rámci projektu „Vytváření kapacit v oblasti 
migračního managementu v Iráku“, proškolení iráckých policistů ve vzdělávacím modulu 
specializovaného na odhalování falešných a pozměněných dokladů. V roce 2006 se uskutečnily 
2 oficiální jednodenní návštěvy iráckých policistů a proběhl jeden výukový modul formou 
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týdenního soustředění. Druhý modul proběhne v listopadu 2006. Učitelé předmětového 
oddělení cizinecké a pohraniční policie, kteří proškolování zabezpečují, jsou velmi vysoce 
hodnoceni pro svoji odbornou i pedagogickou způsobilost. 
Vzdělávací programy Evropské unie 

Pracovníci školy využívají i různé vzdělávací programy Evropské unie. Škola v roce 2006 
vypracovala projekt v rámci programu Leonardo da Vinci a v listopadu 2006 se uskuteční na 
základě pozvání služební cesta do Turecka na ředitelství policie v Ankaře.  
 Učitelé z oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zapojeni do programu e-
Twinning, v rámci kterého byla navázána spolupráce s polským Gymnáziem v Gdaňsku. Na 
volnočasové aktivity mládeže je zaměřen program Cena Vévody z Edinburgu, který je určen pro 
věkovou kategorii 14-25 let. 
Účast na mezinárodních policejních soutěžích 

Každoročně se policisté ze školy účastní mezinárodních policejních závodů, kde dosahují 
velmi dobrých výsledků (účast našeho družstva na mezinárodním policejním turnaji ve 
volejbalu, vedeném trenérem plk.Mgr. Ivo Janečkem, mjr. Mgr. Jaromírem Zbožínkem – účast 
na mezinárodní policejní soutěži v judu, účast učitelů střelecké přípravy na mezinárodních 
střeleckých závodech). SPŠ MV v Holešově je spolupořadatelem mezinárodních závodů 
odstřelovačů na Libavé. 
 
K § 45 písm. h) 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 
 V období od 1.9.2005 - 31.8.2006 byly provedeny na Střední policejní škole v Holešově 
tyto vnější kontroly: 

Termín kontroly: Kontrolu provedl: Předmět kontroly 
Únor 2006 Archiv Kanice Kontrola spisové a archivní služby 

Únor 2006 Krajský úřad Zlín 

Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté 
z rozpočtu Zlínského kraje v rámci dotačního 
titulu „Preventivní programy realizované 
školami, školskými zařízeními a nestátními 
neziskovými organizacemi v působnosti MŠMT 
na rok 2005 – Program I.“ Na realizaci projektu 
„Alternativní – preventivní víkendové pobyty“. 

Květen  2006 Odbor vzdělávání a 
správy policejního 
školství MV 

Ověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu 
s platnými předpisy s ohledem na interní 
resortní protikorupční program. 

Květen až červenec 
2006 

Finanční ředitelství v 
Brně 

Správnost hospodaření s veřejnými prostředky 
za roky 2004-2005 včetně hospodaření  
s prostředky v rámci financování programů 
reprodukce majetku za roky 2001-2003. 

červen 2006 Ekonomický odbor MV Kontrola v oblasti náhrad škod a úrazů 
Srpen 2006 Ministerstvo dopravy Státní odborný dozor nad stanicí měření emisí 

Srpen 2006 Ministerstvo dopravy Státní odborný dozor nad stanicí technické 
kontroly 

Srpen až říjen 2006 
Odbor vzdělávání a 
správy policejního 
školství MV 

Kontrola vytíženosti učitelů a souladu reálné 
výuky s učebním plánem 
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Při provedených kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, ani závažná porušení 

právních předpisů, nebo škoda na majetku státu. Na základě doporučení kontrolních orgánů 
byla přijata řada různých opatření k nápravě věcných nedostatků, nebo zefektivnění činnosti. 
Přijatá opatření jsou postupně plněna. 

 Protokol Finančního ředitelství v Brně, z veřejnoprávní kontroly z května až 
července 2006, v oblasti správnosti hospodaření s veřejnými prostředky za roky 2004-2005 
včetně hospodaření s prostředky v rámci financování programů reprodukce majetku za roky 
2001-2003 uvádí tato zjištění: 

a) Nájemní smlouvy stomatologické ordinace a laboratoře jsou neplatné (platnost skončila 
31.12.2005, po uplynutí 5 let ode dne účinnosti zákona č. 219/2000 Sb., a navíc 
sjednaná výše nájemného je u části pronajatého zdravotnického majetku ve zjevném 
nepoměru k pořizovací ceně a v návaznosti na technickou a morální dobu použitelnosti. 

b) Pojištění čelních skel služebních automobilů bez souhlasu zřizovatele. 
c) Neoprávněné čerpání prostředků státního rozpočtu z neinvestičních (běžných) výdajů na 

krytí investičních výdajů při akci „Rekonstrukce pěchotní a pistolové střelnice – 
Dobrotice“.  
Uvedená zjištění jsou v současné době v řešení. 

 Kontrola odboru vzdělávání a správy policejního školství MV v oblasti vytíženosti učitelů 
a souladu reálné výuky s učebním plánem, nadále probíhá a výsledky kontroly zatím nejsou 
k dispozici.  

Při kontrolách provedených vlastními kontrolními orgány nebyly zjištěny závažné 
nedostatky, ani závažná porušení právních předpisů, nebo škoda na majetku státu. Zjištěné 
věcné nedostatky byly řešeny okamžitě uvedením v bezvadný stav a přijetím opatření 
k zamezení vzniku nedostatků. Přijatá opatření jsou postupně plněna. 
 Ke zkvalitnění vyučovacího procesu bylo ve školním roce 2005/2006 provedeno celkem 
279 hospitací a náslechů. Kromě standardních kontrolních úkolů šlo především o pomoc novým 
a začínajícím pedagogům, rozvoj práce s moderními prostředky didaktické techniky a 
v neposlední řadě o monitoring nově zavedených vzdělávacích programů, především základní 
odborné přípravy policistů. 
 
K § 45 písm. i) 
Základní údaje o hospodaření školy 
        Organizační složka státu Česká republika - Střední policejní škola Ministerstva vnitra v 
Holešově hospodaří s majetkem v celkové hodnotě viz. přiložená tabulka. Majetek je v největší 
míře využíván k poskytování vzdělávání (ve studijním oboru 68-42-M/003 Bezpečnostně právní 
činnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studijním oboru 68-42-L/504 
Policejní činnost), základní odborné přípravy policistů a kurzů. Dále se majetek využívá k dalším 
činnostem souvisejícím se zajištěním vzdělávání - výuky (závodní stravování, odborná 
bezpečnostní příprava, provozování střelnic, zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, finanční, materiální a technické zabezpečení výuky, personální 
zabezpečení aj.) a s provozem autodopravy, autoopravárenství (autoopravna, stanice technické 
kontroly a stanice měření emisí). 
        Jak již právní forma naznačuje SPŠ MV Holešov neodepisuje majetek. Věcná břemena na 
nemovitém majetku nejsou. V roce 2005 pohledávala SPŠ MV Holešov finanční plnění po lhůtě 
splatnosti ve výši 120 752,-- Kč. Jedná se o dlouhodobé pohledávky, které jsou předmětem 
právního sporu, protože jednotlivý dlužníci jsou v konkursním řízení. Ostatní pohledávky neměly 
k 31.12.2005 překročenu lhůtu splatnosti. V roce 2005 nebyla žádná pohledávka odepsána. 
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Název Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 229 928,43 1 939 558,91 

Software                    (013) 966 324,37 659 172,85 
Drobný DNM                  (018) 1 263 604,06 1 280 386,06 

Dlouhodobý hmotný majetek 761 116 292,04 763 937 867,98 
Stavby                      (021) 611 314 040,76 611 813 769,36 

Samostatné movité věci      (022) 81 435 168,88 80 941 962,39 
Drobný DHM                  (028) 63 383 076,90 64 721 171,23 

Nedokončený DHM             (042) 0,00 1 476 959,50 
Oběžná aktiva  19 964 221,73 362 529 314,50 

Materiál na skladě          (112) 6 994 292,30 7 665 460,89 
Zvířata                     (124) 31 000,00 23 000,00 

Odběratelé                  (311) 464,00 752,00 
Poskytnuté provozní zálohy  (314) 913 384,50 1 433 033,00 
Pohledávky za rozp. příjmy  (315) 1 197 156,00 1 349 060,00 
Daň z přidané hodnoty       (343) 0,00 31 543,59 

Pohledávky za zaměstnanci   (335) 88 913,00 129 354,00 
Jiné pohledávky             (378) 24 649,75 42 223,58 

Běžný účet                  (241) 863 294,67 840 895,12 
Běžný účet FKSP             (243) 108 673,01 7 697,81 
Ostatní běžné účty          (245) 8 978 967,50 10 285 678,00 

Příjmový účet               (235) 0,00 17 152 978,94 
Běžné účty finančních fondů (225) 763 427,00 4 614 205,50 

Limity výdajů               (221) 0,00 164 137 228,00 
Materiální náklady          (410) 0,00 34 962 048,75 

Služby                      (420) 0,00 35 791 836,63 
Cestovné                    (430) 0,00 869 807,69 

Mzdové a ost.osobní náklady (440) 0,00 82 867 669,00 
Dávky sociál. zabezpečení   (450) 0,00 324 842,00 

AKTIVA celkem 783 310 442,20 1 128 406 741,39 
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Majetkové a zvláštní fondy 768 324 891,15 770 937 688,17 
Fond dlouhodobého majetku   (901) 763 346 220,47 765 877 426,89 

Fond oběžných aktiv         (902) 4 978 670,68 5 060 261,28 
Finanční a peněžní fondy 1 006 458,01 4 748 988,31 

Fond kult. a soc. potřeb    (912) 243 031,01 134 782,81 
Fond rezervní               (914) 763 427,00 4 614 205,50 

Zdroje krytí prostředků hospodaření 0,00 337 573 970,99 
Financování výdajů OSS      (201) 0,00 155 047 638,22 

Bankovní účty k limitům OSS (223) 0,00 165 221 398,33 
Vyúčt. příjmů z běž.čin.OSS (205) 0,00 17 304 934,44 

Výsledek hospodaření 4 508 419,36 4 504 907,14 
c)Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 3 316 285,53 3 312 773,31 
d)Saldo příjmů a výnosů  (+/-965) 1 192 133,83 1 192 133,83 

Cizí zdroje 9 470 673,68 10 641 186,78 
Zaměstnanci                 (331) 2 757 022,00 2 917 037,00 

Závazky ze soc.z. a zdrav.p.(336) 1 885 615,00 3 376 819,00 
Ostatní přímé daně          (342) 743 877,00 944 147,00 

Daň z přidané hodnoty       (343) 29 240,18 0,00 
Jiné závazky                (379) 4 054 919,50 3 403 183,78 

PASIVA celkem 783 310 442,20 1 128 406 741,39 
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Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tisících Kč) 
    
    

Rozpočet Ukazatel schválený po změnách Skutečnost 

a 1 2 3 
Příjmy 15 953 000 15 933 000 17 152 979 
v tom:  nedaňové a kapitálové příjmy a přij.dotace 1 633 000 1 633 000 3 008 606 
            příjmy z poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zam. 14 320 000 14 300 000 14 144 373 
            z toho: pojistné na důch. pojištění 11 793 000 11 776 000 11 646 910 
Výdaje celkem  159 457 000 164 527 000 160 607 193 
Běžné výdaje celkem  142 106 000 144 171 000 143 726 079 
 z toho:       
Platy zaměstnanců a ostatní platby za proved. práci 82 546 000 83 058 000 82 867 970 
      v tom: prostředky na platy 80 704 000 80 803 000 80 802 878 
                 OPPP 1 842 000 2 255 000 2 065 092 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 28 246 000 28 583 000 28 567 840 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 614 000 1 616 000 1 541 344 
Důchody 0 0 0 
Ostatní sociální dávky 950 000 950 000 311 015 
Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje) 28 750 000 29 964 000 30 437 910 
      v tom: adresné platby 0 0 0 
                ostatní provozní výdaje 28 750 000 29 964 000 30 437 910 
                neinvestiční dotace nestátním neziskovým  org. 0 0 0 
Výdaje na fin.prog.reprod.majetku (bez výzkumu a vývoje) 17 351 000 20 356 000 16 881 114 
Výzkum a vývoj celkem (neinvestiční+kapitálové) 0 0 0 
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Vyhodnocení údajů o příjmech 
 

V oblasti nedaňových a kapitálových příjmů došlo ke zvýšení proti roku 2004 o 17,56 
%, tj. o 449 tis. Kč. Na nárůst příjmů měly vliv přijaté dotace, které se oproti r. 2004 zvýšily o 
592 tis. Kč. 

Na seskupení RP 211* byly realizovány nahodilé příjmy - za prodej stravenek cizím 
strávníkům. V seskupení RP 213* jsou převážně příjmy za pronájmy prostor v objektech naší 
školy, jde o prostory  bufetu , restaurace v budově internátu A, pronájem prostorů pro 
nápojové automaty. Dále jde o pronájem stomatologické ordinace a laboratoře, pronájem 
rehabilitačního střediska a pronájem prostor pro masérské a pedikurní služby. Velká část 
příjmů této položky plyne z poskytování ubytování  studentům střední školy v internátech. 
Příjmy z pronájmů se snížily proti roku 2004 o 226 tis. Kč; důvodem je nižší počet studentů 
platících internát. 

V seskupení RP 214* se jedná o úroky přijaté z prostředků na  bankovních účtech. 
 V rámci ostatních nedaňových příjmů RP 231* jsou příjmy z prodeje neinvestičního 
majetku tj. kovový odpad a šrot, případně odpadové dřevo. V rámci ostatních nedaňových 
příjmů RP 232* jsou příjmy z plnění od pojišťoven, poplatků za přijímací zkoušky, splátky 
náhrad za vzdělání, platby za škody. 
 V roce 2005 nebyly realizovány žádné příjmy z odprodeje investičního majetku. 
 Nahodilé příjmy RP 232990 se snížily proti roku 2004 o 34 tis. Kč. Tuto položku tvoří 
náhrady za studium, vratky platů 12/2004 a vratky odvodů 2% hrubých mezd na FKSP za 
12/2004.  
 Rozbor příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku 
zaměstnanosti je závislý na objemu vyplacených služebních příjmů policistů stálého stavu 
SPŠ MV v Holešově. V roce 2005 nebyly odvedeny žádné sankce z opožděného nebo 
nesprávného odvodu. Výpočet pro odvod těchto příjmů je realizován v SAP R/3 HR3. 
Výstupy z HR3  jsou průběžně kontrolovány s částkami zaúčtovanými v účetnictví na 
příslušných příjmových účtech a rozpočtových položkách.  
 Vycházíme-li ze sestavy SAP R/3 k 31.12.2005 je v čerpání  zahrnut prosinec 2004 a 
není zde zahrnut prosinec 2005, tím dochází ke snížení příjmů. Vzhledem k tomu, že 
prostředky byly převedeny na účet cizích prostředků a nebyly k 31.12.2005 zúčtovány. 
 


