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Školní rok 2010/2011 pøinesl do našich øad celou øadu zmìn
zpùsobe ných složi tou ekonomickou situací ve spoleènost i .
Komplikované hospodáøské okolnosti mìly a stále ještì mají tvrdé
dopady na naši práci.

Vyšší policejní škola a Støední policejní škola MV v Holešovì i pøes
všechny uvedené okolnosti standardnì nabízela ve školním roce
2010/2011 možnost støedoškolského maturitního vzdìlávání ve studijním
oboru „Bezpeènostnì právní èinnost“, vyšší odborné vzdìlávání pro
policisty a zamìstnance Ministerstva vnitra a Policie ÈR, vzdìlávání
policistù v základní odborné pøípravì, jednotlivé odborné kvalifikaèní
a jazykové kurzy a školení.

Celý vzdìlávací a výchovný proces naší školy vytváøí pro žáky a studenty optimální podmínky
nejen pro zdárné absolvování a úspìšné ukonèení studia, ale také pro jejich uplatnìní v další profesní
èinnosti. Jedním z indikátorù kvality práce školy jsou letošní výsledky dosažené žáky v rámci státní
maturitní zkoušky, kdy se naše škola umístila mezi prvními deseti procenty ze skupiny oborù
støedních škol ÈR.

Naše škola se dostala do povìdomí široké laické a odborné veøejnosti, pøíslušníkù a zamìstnancù
Ministerstva vnitra a Policie ÈR také úèastí v nìkolika mezinárodních projektech, úèastí v øadì
spoleèenských a bezpeènostních akcí a pøipraveností poskytnout pomoc pøi živelných pohromách
a mimoøádných událostech. Velký dùraz byl kladen na mimotøídní a mimoškolní aktivity našich žákù
a studentù, jejich úspìšnou úèast v rùzných odborných a sportovních soutìžích, ve kterých
v posledních letech dosahují výborných výsledkù.

Výrazná je mezinárodní spolupráce školy, která v tomto roce pokraèovala a pøispívá k úspìšnému
fungování školy.

Škola realizuje projekty zamìøené na vzdìlávání žákù z národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešovì a nadále pokraèuje v realizaci projektu „Zabezpeèení edukaèního procesu výuky
cestovních dokladù laboratorní technikou“, který je urèen pro vzdìlávání policistù služby cizinecké
policie. Oba projekty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpoètem ÈR.

Zvýraznìním pozitivního hodnocení práce školy bylo také ocenìní vrchního komisaøe
kpt. Mgr. Zdeòka Èernocha, pracovníka oddìlení spoleèenskovìdních pøedmìtù, kterému byl udìlen
titul „Policista roku“ v kategorii nejlepší uèitel policejní školy, za dosahování vynikajících výsledkù
ve výchovnì vzdìlávací práci pøi profesní pøípravì policistù. V kategorii nejlepší student policejní
školy byl ocenìn titulem „Policista roku" vrchní inspektor nprap. Henryk Jochymek, DiS., student VPŠ
a SPŠ MV v Holešovì, za dosahování vynikajících studijních výsledkù v prùbìhu studia VOŠ.
Ocenìní pøedal námìstek MV a policejní prezident na slavnostním setkání v Praze na zámku v Tróji.

Naší prioritou ve výchovnì vzdìlávací práci nadále zùstává vytváøet pro naše žáky a studenty
optimální podmínky pro vzdìlávání, pro úspìšné ukonèení jednotlivých typù studia a dále zvyšovat
prestiž a úroveò nejen naší školy, ale celé Policie Èeské republiky a Ministerstva vnitra

vrchní rada plk. Ing. Jan Dvoøák
øeditel školy

.

Slovo øeditele školy
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IÈ:
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Vyšší policejní škola a Støední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešovì byla zøízena
k 1. 1. 1994 na dobu neurèitou. Zøizovatelské funkce podle zákona è. 218/2000 Sb.,
o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla)
a zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích
vykonává Ministerstvo vnitra.

- poskytování vyššího odborného vzdìlání v oboru vzdìlání 68-42-N/04 Bezpeènostnì
právní èinnost ukonèeného absolutoriem a støedního odborného vzdìlání s maturitní
zkouškou v oboru 68-42-M/01 Bezpeènostnì právní èinnost,

- provádìní odborné bezpeènostní pøípravy,
- poskytování jazykového vzdìlání pro Policii ÈR a Ministerstvo vnitra,
- poskytování vzdìlávání a služeb jiným orgánùm a organizacím na základì rozhodnutí

Ministerstva vnitra,
- poskytování vzdìlávání a služeb s tím souvisejících v rámci mezinárodní spolupráce

schválené Ministerstvem vnitra,
- poskytování souèinnosti Policii ÈR v souvislosti s akcemi zajiš�ujícími bezpeènost

státu,
- podílení se na prevenci kriminality.

Vyšší policejní škola a Støední policejní škola MV v Holešovì poskytuje služby pøi získávání
a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel, pøi provozování støelnice
(vèetnì oprav zbraní), školní knihovny, sportovních a kulturních zaøízení, stanice technické
kontroly a stanice mìøení emisí, redakci a tisku studijních materiálù, autodopravy
a autoopravárenství.

Pøi zajiš�ování všech èinností poskytuje ubytování a stravování pro potøeby Policie ÈR,
Ministerstva vnitra, organizaèních složek státu a státních pøíspìvkových organizací zøízených
v pùsobnosti Ministerstva vnitra.

Škola hospodaøí s movitým i nemovitým majetkem v rozsahu urèeném zøizovací listinou,
zákonem è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhláškou MF è. 62/2001 Sb., o hospodaøení organizaèních
složek státu a státních organizací s majetkem státu a zákonem è. 218/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù. Škola není
oprávnìna nemovitý majetek bez písemného souhlasu zøizovatele pøevést na tøetí subjekt
ani zatížit vìcným bøemenem, pøípadnì jinými závazky. Dále není oprávnìna movitý majetek,
který pøesahuje potøeby pøíslušné organizaèní složky, bez písemného souhlasu zøizovatele
pøevést na právnické nebo fyzické osoby. Ministerstvo vnitra si podle § 12 odst. 6 zákona
è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, zcela vyhrazuje schvalování smluv o úplatném nabytí nemovitých vìcí,
bytù nebo nebytových prostor školy.

Škola je zøízena za úèelem:

Majetek školy



Organizaèní struktura školy k 31. 8. 2011

Zástupce øeditele
pro výuku a výcvik

Zástupce øeditele
pro ekonomiku

Oddìlení materiálního
zabezpeèení

Finanèní oddìlení

Stavebnì ubytovací
oddìlení

Proviantní oddìlení

Automobilní oddìlení

Oddìlení výpoèetní
techniky a spojovací

Pøedmìtové oddìlení
informatiky a výpoèetní

techniky

Oddìlení vychovatelù
ètyøletého

maturitního studia

Pøedmìtové oddìlení
poøádkové a dopravní

policie

Pøedmìtové oddìlení
èinností spojených
s pobytem cizincù

Pøedmìtové oddìlení
práva a kriminalistiky

Pøedmìtové oddìlení
všeobecnì vzdìlávacích

pøedmìtù

Pøedmìtové oddìlení
služební pøípravy

Pøedmìtové oddìlení
spoleèenskovìdních

pøedmìtù

Oddìlení metodiky,
integrace

a zabezpeèení výuky

Zástupce øeditele
vedoucí kanceláøe

øeditele

Kanceláø øeditele

Skupina ochrany areálu
a krizového øízení

Oddìlení
personální práce

ØEDITEL VPŠ a SPŠ MV V HOLEŠOVÌ



Pøehled vzdìlávacích programù školy
Kódové

oznaèení
Poèty

studujícíchDélka vzdìláváníPlný název vzdìlávacího programu

Studim pro získání stupnì vzdìlání

Celkem 475

Støední odborná škola
- studijní obor 68-42-M/01 "Bezpeènostnì právní èinnost"

Støední odborná škola
- studijní obor 68-42-M/003 "Bezpeènostnì právní èinnost"

4 roky

4 roky

175

136

Vyšší odborná škola
- studijní obor 68-42-N/04 "Bezpeènostnì právní èinnost" 3 roky 164

Základní odborná pøíprava

Základní odborná pøíprava pro policisty služby cizinecké policie
zaøazené ve 3. a 4. tarifní tøídìP1/0030 10 mìsícù 38

P1/0025 Základní odborná pøíprava pro policisty služby poøádkové
a služby dopravní policie zaøazené ve 3. a 4. tarifní tøídì 6 mìsícù 35

P1/0018 1N - odborná praxe - 1. mìsíc 4 týdny

Celkem 74

Kvalifikaèní a další odborná pøíprava

P2/0204

P2/0211

P3/0038

P2/0210

P3/0033

P2/0022

P2/0200

P2/0219

P2/0044

R2/0051

P2/0197

P2/0198

P2/0205

P2/0213

Specializaèní kurz kvalifikaèní pøípravy pøíslušníkù Policie ÈR
zaøazených u služby pro zbranì a bezpeènostní materiál

Specializaèní kurz kvalifikaèní pøípravy pøíslušníkù Policie ÈR
zaøazených u služby cizinecké policie - Vyhodnocování dokladù

Kurz další odborné pøípravy pøíslušníkù Policie ÈR zaøazených
u služby cizinecké policie - Ochrana vzdušných hranic

Kvalifikaèní kurz pro policisty územních odborù služby
poøádkové policie

Další odborná pøíprava pro SPP - ZÚ PÈR

Specializaèní kurz pro odbornou pøípravu odstøelovaèù

Specializaèní kurz pro pøípravu policistù ve specializaci
instruktor odstøelovaè

Støelecká pøíprava policistù z krátkých a dlouhých zbraní
pro zahranièní mírové operace

Kurz støelecké pøípravy z brokové zbranì pro instruktory
služební pøípravy

Specializaèní kurz pro styèné dùstojníky ÈR
pro migraci a doklady

Specializaèní kurz pro policisty SKPV s profesní specializací
"Operativnì pátrací èinnost"

Specializaèní kurz pro policisty SKPV s profesní specializací
"Trestní øízení"

Specializaèní kurz kvalifikaèní pøípravy pøíslušníkù Policie ÈR
zaøazených u služby cizinecké polcie - Vzdušná hranice

Specializaèní kurz prohlubující vzdìlávání zamìstnancù Policie ÈR
zaøazených u služby pro zbranì a bezpeènostní materiál

5 týdnù

2 týdny

5 dnù

38 dnù

2 týdny

1 týden

1 týden

1 týden

1 týden

4 x 2 týdny

63 dnù

63 dnù

2 týdny

2 týdny

36

114

108

52

9

118

44

40

22

5

45

31

115

19



VPŠ a SPŠ MV v Holešovì celkem 1913

Jazykové kurzy

R4/0001 Intenzivní kombinovaný kurz, anglický jazyk - 1. stupeò 300 hodin 10

R4/0003

R5/0020

R5/0021

R5/0038

R5/0022

R5/0024

R5/0023

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupnì po samostatné pøípravì

Jazykový kurz pro pøíslušníky Policie Èeské republiky
služby cizinecké policie - A J

Jazykový kurz pro pøíslušníky Policie Èeské republiky
služby cizinecké policie - NJ

Pøípravný kurz ke Zkoušce Ministerstva vnitra 1. stupnì
z jazyka anglického

Jazykový kurz pro pøíslušníky Policie Èeské republiky
služby cizinecké policie - RJ

Odborná jazyková pøíprava pro pøíslušníky Policie Èeské republiky
služby poøádkové a služby dopravní policie - AJ

Odborná jazyková pøíprava pro pøíslušníky Policie Èeské republiky
služby poøádkové a služby dopravní policie - NJ

300 hodin

330 hodin

330 hodin

2 týdny

330 hodin

6 x 5 dní

6 x 5 dní

6

26

8

21

6

40

9

Celkem 126

Další vzdìlávací aktivity školy

Školení "Policista v multikulturním prostøedí"

Instrukènì metodické zamìstnání

Název vzdìlávací aktivity

1

4

Poèet akcí

14

130

Poèet
studujících

Celkem 144

Celkem 1094

P2/0159

P2/0162

P2/0154

P2/0184

P6/0001

P2/0158

P2/0195

P2/0196

P2/0218

MS Exce l- základní kurz

MS Word (verze 2003 a vyšší) - základní kurz

MS PowerPoint (verze 2003 a vyšší) - základní kurz

MS PowerPoint (verze 2003 a vyšší) - pokroèilé techniky

Služební zkouška - pøípravný pìtidenní kurz

MS Word - pro pokroèilé

Evidence trestního øízení pro vedoucí pracovníky

Evidence trestního øízení pro pracovníky podatelny
nebo elektronické podatelny

Výkon spisové služby v informaèním systému ETØ
pro zracovatele

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

5 dnù

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

63

48

28

10

39

8

13

27

28

Kódové
oznaèení

Poèty
studujícíchPlný název vzdìlávacího programu

R2/0011 Metoda øešení konfliktù pomocí analýzy transakcí 3 dny 83

Délka vzdìlávání



Personální a statistické údaje
Vìková struktura

Muži MužiŽeny
Policisté

Vìk Ženy
Zamìstnanci

Celkem Celkem Celkem %

10

20

30

40

50

0 0 0 0 0

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Zamìstnanci

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více

29

2

29

11

333

7
5

0

14

6

22

30

11

31

4

30

40

0

do 20 let - - - - - - - -

21 - 30 let 2 3 5 6 4 10 15 5,4

31 - 40 let 29 3 32 14 31 45 77 27,5

41 - 50 let 29 7 36 22 30 52 88 31,4

51 - 60 let 11 5 16 30 40 70 86 30,7

61 let a více 3 - 3 11 - 11 14 5,0

74 18 83 105

26,4 6,4 29,6 37,5

Celkem 92 188 280

32,9 67,1%



Trvání pracovního a služebního pomìru

10

20

30

40

50

0

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Zamìstnanci

Muži MužiŽeny
Policisté

Doba trvání Ženy
Zamìstnanci

Celkem Celkem Celkem %

do 15 let

18

4

13

21

do 10 let

13

3

21
25

do 5 let

1 2

11

19

do 20 let

32

7

17
22

nad 20 let

10

2

2118

do 5 let 1 2 3 11 19 30 33 11,8

do 10 let 13 3 16 21 25 46 62 22,1

do 15 let 18 4 22 13 21 34 56 20,0

do 20 let 32 7 39 17 22 39 78 27,9

nad 20 let 10 2 12 21 18 39 51 18,2

74 18 83 105

26,4 6,4 29,6 37,5

Celkem 92 188 280

% 32,9 67,1



Údaje o dosaženém vzdìlání

10

20

30

40

50

60

0
SV s VLSVZV SV s MZ VO VŠ - Bc. VŠ - Ph.D.VŠ - Mgr.

Muži MužiŽeny
PolicistéDosažený stupeò

vzdìlání Ženy
Zamìstnanci

Celkem Celkem Celkem

1 0

24

34

0 0 0 00 0 1
6

16

0

21

28

0 0 1 0

10

3
0

6

0

7

0

46

15

31
29

Základní - - - 1 6 7 7 2,5

Støední vzdìlání - - - - - - - -

Støední vzdìlání s VL 1 - 1 24 34 58 59 21,0

Støední vzdìlání s MZ 16 - 16 21 28 49 65 23,2

Vyšší odborné - - - - 1 1 1 0,4

Vysokoškolské Bc. 10 3 13 6 7 13 26 9,3

Vysokoškolské Mgr. 46 15 61 31 29 60 121 3,2

Vysokoškolské Ph.D. 1 - 1 - - - - 0,4

74 18 83 105

26,4 6,4 29,6 37,5

Celkem 92 188 280

% 32,9 67,1

Zamìstnanci

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

1

%



Údaje o dosaženém jazykovém vzdìlání

Jazyk 1. stupeò 2. stupeò 3. stupeò

Anglický jazyk 27 10 5 42

Nìmecký jazyk 14 6 6 26

Ruský jazyk 95 1 6 102

Maïarský jazyk 1 - - 1

Francouzský jazyk - - 1 1

Polský jazyk - - 1 1

Celkem

Celkem 137 17 19 173

Muži MužiŽeny
Policisté

Doba trvání
Ženy

Zamìstnanci
Celkem Celkem Celkem

Celkem k 1. 9. 2010 94 19 113 92 112 204 317

Pøijetí (i pøeložením) 6 - 6 1 4 5 11

Skonèení (i pøeložením) 26 1 27 10 11 21 48

74 18 83 105

-20 -1 -9 -7

Celkem k 31. 8. 2011 92 188 280

Rozdíl -21 -16 -37

Údaje o vzniku a skonèení pracovních a služebních pomìrù pracovníkù
ve školním roce 2010/2011

Prùmìrný plat

CelkemPrùmìrný hrubý mìsíèní plat

Policisté 34 602,- Kè

Zamìstnanci 20 952,- Kè



Mimoøádné ocenìní pracovníkù školy udìlením Èestné medaile a plakety
Policejní školy MV v Holešovì

Policisté 1 2 3 - 6

Zamìstnanci - - - 11 11

Celkem 1 2 3 11 17

Medaile I. stupeò
zlatá

II. stupeò
støíbrná

III. stupeò
bronzová

Plaketa Celkem

Mimoøádné ocenìní pracovníkù školy udìlením medaile MV, udìlením Èestné medaile
a Plakety Policejního prezidenta

Medaile
Za vìrnost
I. stupnì

Èestná
medaile Plaketa Celkem

Za zásluhy
o bezpeènost

Za vìrnost
II. stupnì

Za vìrnost
III. stupnì

Policisté - - 6 - 1 - 7

Zamìstnanci - - - - - - -

Celkem - - 6 - 1 - 7

Každoroènì udìluje ministr vnitra titul "Policista roku".
V roce 2011 udìlil tento titul

za dosahování vynikajících výsledkù pøi vzdìlávání policistù

v kategorii nejlepší uèitel policejní školy
vrchnímu komisaøi kpt. Mgr. Zdeòku Èernochovi,

uèiteli oddìlení spoleèenskovìdních pøedmìtù

vrchní komisaø kpt. Mgr. Zdenìk Èernoch



Výsledky pøijímacího øízení

Pøihlášku ke vzdìlávání ve vyšší odborné škole ve studijním oboru Bezpeènostnì právní
èinnost 68-42-N/04 ve VPŠ a SPŠ MV v Holešovì podalo 59 uchazeèù. Na základì výsledkù
pøijímacího øízení bylo pøijato 30 uchazeèù do 1. roèníku a 23 uchazeèù do 2. roèníku
vzdìlávání.

SPP SKPV SCP OP

1. roèník 22 8 0 0

2. roèník 17 5 1 0 2

Celkem

30

3

Celkem 39 13 1 0 53

Poèet uchazeèù

480 89

Chlapci Dívky

Poèet pøijatých

Chlapci Dívky

279 201 59 30

Pøijímací øízení ke vzdìlávání ve vyšší odborné škole
ve studijním oboru 68-42-N/04 - Bezpeènostnì právní èinnost

Pøijímací øízení ke vzdìlávání ve støední odborné škole
ve studijním oboru 68-42-M/01 - Bezpeènostnì právní èinnost

Pøihlášku ke vzdìlávání ve studijním oboru Bezpeènostnì právní èinnost 68-42M/01ve VPŠ
a SPŠ MV v Holešovì podalo 541 uchazeèù.

Pøijímacích zkoušek se zúèastnilo 480 uchazeèù (279 chlapcù a 201 dívek).

Ke vzdìlávání bylo pøijato 89 žákù. Z tohoto poètu je 59 chlapcù a 30 dívek.

Pøijímací øízení do studijního oboru 68-42-N/04 Bezpeènostnì právní èinnost

Pøijímací øízení do studijního oboru 68-42-M/01 Bezpeènostnì právní èinnost



Vyšší odborné vzdìlávání - obor vzdìlávání 68-42-N/04 Bezpeènostnì právní èinnost

Výsledky vzdìlávání

Výsledky absolutoria

Výsledky výchovy a vzdìlávání

Zamìøení

Roèník

SPP 11 27 4 42

SKPV 4 8 0 12

SCP 3 4 0 7

Celkem 21 42 4 67

1. 35 11 3 21

2. 55 4 2 49

3. 74 1 2 71

Celkem 164 16 7 141

prospìlo
s vyznamenáním

Vzdìlávání
zahájilo

prospìlo

Vzdìlávání
zanechalo

neprospìlo

Vzdìlávání
pøerušilo

celkem

Vzdìlávání
úspìšnì ukonèilo

4,27%
85,98%

9,76%

Vzdìlávání úspìšnì
ukonèilo

Vzdìlávání
pøerušilo

Vzdìlávání
zanechalo

5,97 %

62,69 %

31,34%

Prospìlo
s vyznamenáním

Prospìlo

Neprospìlo



Dne 17. èervna 2011 se ve Velkém sále holešovského zámku uskuteènilo pøedávání
vysvìdèení o absolutoriu a diplomù absolventùm vyšší odborné školy.

Slavnostní akt probìhl za úèasti zástupce øeditele školy pro výuku a výcvik plk. Mgr. Bc. René
Doèekala, starosty mìsta Holešova PaedDr. Zdeòka Janalíka, øeditelù krajských øeditelství
policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje, øeditele Mìstského øeditelství
Policie Èeské republiky Ostrava, pedagogických pracovníkù školy, rodinných pøíslušníkù
absolventù a dalších hostù.

Absolutorium probíhalo ve dnech 13. - 16. èervna 2011. Ke zkouškám pøistoupilo
67 studentù. Z tohoto poètu absolvovalo 42 studentù vzdìlávací program v zamìøení pro
policisty služby poøádkové policie, 12 pro službu kriminální policie a vyšetøování, 7 pro službu
cizinecké policie a 6 absolventek v zamìøení pro zamìstnance Ministerstva vnitra a Policie ÈR.
Celkovì 21 studentù prospìlo s vyznamenáním, 42 prospìlo a 4 studenti neprospìli. Všichni
úspìšní absolventi mají právo za svým jménem užívat oznaèení „diplomovaný specialista“,
zkrácenì „DiS.“ Úspìšní absolventi získali k vysvìdèení o absolutoriu a diplomu absolventa
Europass Dodatek k osvìdèení, který má usnadnit uznání a posouzení absolvovaného vzdìlání
v zahranièí.



Støední odborné vzdìlávání - obor vzdìlávání 68-42-M/01 Bezpeènostnì právní èinnost

Výsledky vzdìlávání

1. 88 13 71 3 1 3 85

2. 85 7 78 0 0 0 85

3. 81 3 68 5 5 2 79

4. 55 7 45 3 0 0 0

Celkem 309 30 262 11 6 5 249

ze dvou
a více

pøedmìtù

5,50%

84,79% 9,71%

Prospìlo
s vyznamenáním

Prospìlo

Neprospìlo

Roèník Poèet
žákù

Prospìlo
s vyzna-

menáním
Prospìlo z jednoho

pøedmìtu

Neprospìlo
Zanechalo
vzdìlávání

Pokraèuje
ve

vzdìlávání

Státní zkouška z kanceláøského psaní na klávesnici

V prùbìhu školního roku pracoval ve škole v rámci nepovinných pøedmìtù kroužek
„Kanceláøské psaní na klávesnici“. Náplní jeho èinnosti byla pøíprava žákù 2. roèníku na
vykonání státní zkoušky. 8 z nich úspìšnì splnilo požadavky státní zkoušky, která probìhla pod
gescí Národního ústavu odborného vzdìlávání v Praze a získalo akreditovaný certifikát.



Vyhodnocení maturitních zkoušek

K maturitní zkoušce 2011 bylo pøihlášeno 55 žákù 4. roèníku. Maturitní zkoušku konalo
50 žákù, z tohoto poètu bylo 26 žákù z tøídy 4. A a 24 žákù z tøídy 4. B.

Èeský jazyk a literatura (základní úroveò) ÈJL-Z 50 50 0

Anglický jazyk (základní úroveò) AJ-Z 30 29 1

Anglický jazyk (vyšší úroveò) AJ-V 1 1 0

Matematika (základní úroveò) MA-Z 8 8 0

Nìmecký jazyk (základní úroveò) NJ-Z 11 11 0

Právo PRA 50 48 2

Bezpeènostní èinnost a kriminalistika BÈK 50 49 1

Praktická zkouška z odborných pøedmìtù PZk 50 50 0

UspìloKonalo
Zkratka

pøedmìtu
NeuspìloNázev pøedmìtu

4.A 2,58 2,46 1,96 1,81 1,35 2,03

4.B 2,04 1,67 1,96 1,75 1,08 1,70

Celkem 2,31 2,07 1,96 1,78 1,22 1,87

Tøída Èeský jazyk
a literatura

Volitelný
pøedmìt Právo

Bezpeènostní
èinnost

a kriminalistika

Praktická
zkouška

Celkový
prùmìr

Celkové hodnocení spoleèné a profilové èásti maturitní zkoušky z jednotlivých pøedmìtù

Hodnocení výsledkù ze spoleèných a profilových maturitních pøedmìtù

10

20

30

40

50

60

AJ-VAJ-ZÈJL-Z MA-Z NJ-Z PRA PZkBÈK

Konalo

Uspìlo

Neuspìlo

50

30

1

8
11

50 50 5050

29

1

8
11

48 49 50

0 1 0 0 0
2 1 0



Tøída

4.A 2,80 1,00 2,55 1,75

4.B 1,75 0 0 1,25

Celkem 2,28 1,00 2,55 1,50

Anglický jazyk
základní

Anglický jazyk
vyšší

Nìmecký jazyk
základní

Matematika
základní

Hodnocení maturitních zkoušek z povinného volitelného pøedmìtu

Anglický jazyk (vyšší úroveò) AJ - V 7 6 1 0

Matematika (základní úroveò) MA - Z 2 2 0 0

Matematika (vyšší úroveò) MA - V 5 5 0 0

Obèanský a spoleèenskovìdní základ
(základní úroveò) OSZ - Z 7 6 0 1*

Obèanský a spoleèenskovìdní základ
(vyšší úroveò) OSZ - V 3 3 0 0

* Žákynì nekonala zkoušku - øádnì omluvena

UspìloKonalo
Zkratka

pøedmìtu NeuspìloNázev pøedmìtu

Hodnocení maturitní zkoušky z nepovinných pøedmìtù

Nekonalo

Tøída

4.A 3,00 2,50 3,00 2,00 3,50

4.B 2,83 0 2,75 0 2,00

Celkem 2,92 2,50 2,88 2,00 2,75

Anglický jazyk
vyšší

Matematika
základní

Obèanský
a spleèenskovìdní
základ - základní

Hodnocení maturitních zkoušek z nepovinných volitelných pøedmìtù
Matematika

vyšší

Obèanský
a spleèenskovìdní

základ - vyšší

Na základì dosažených výsledkù lze konstatovat, že v rámci státních maturitních zkoušek
dosáhla škola pøedního umístìní mezi støedními odbornými školami ve Zlínském kraji i celé ÈR.
Z 50 žákù, kteøí konali maturitu, neprospìli 3. Ve spoleèné èásti maturitní zkoušky neprospìl
pouze 1 žák, který neuspìl v písemné práci z anglického jazyka. To znamená, že neúspìšnost je
ve výši 6 % z celkového poètu (50 žákù) konajících maturitní zkoušku.

Významným indikátorem kvality práce školy jsou výsledky dosažené žáky v rámci
maturitních zkoušek. Ze 130 støedních odborných škol v rámci skupiny oborù vzdìlání z celé
Èeské republiky se maturanti naší školy umístili na 1. místì v hodnocení maturitních zkoušek
z matematiky, na 8. místì z cizího jazyka a na 13. místì z èeského jazyka a literatury.



Dne 20. èervna 2011 se v prostorách holešovského zámku uskuteènilo slavnostní pøedávání
maturitních vysvìdèení absolventùm VPŠ a SPŠ MV v Holešovì maturitního roèníku 2010/2011.
Absolventi pøevzali maturitní vysvìdèení, Europassy - dodatky k osvìdèení, usnadòující uznání
jejich vzdìlání v zemích EU, a èetná ocenìní z rukou svých tøídních uèitelù a vedení školy. Za
ètyøi roky obìtavé dobrovolnické èinnosti v Centru pro seniory v Holešovì pøedala øeditelka
centra Mgr. Ivana Bozdìchová šesti dívkám pamìtní listy a upomínkové pøedmìty.

Tøída

4.A 26 6 18 2

4.B 24 10 13 1

Celkem 50 16 31 3

Poèet žákù
Prospìlo

s vyznamenáním
Prospìlo Neprospìlo

Celkové hodnocení maturitních zkoušek

6,00 %

62,00%

32,00%

Prospìlo
s vyznamenáním

Prospìlo

Neprospìlo



Ve školním roce 2010/2011 si doplòovalo nebo rozšiøovalo kvalifikaci vzdìláváním
na støední, vyšší odborné èi vysoké škole celkem 6 pracovníkù školy.

Další vzdìlávání a stáže pracovníkù školy

Údaje o dalším vzdìlávání pedagogických pracovníkù

Management školy a pracovníci oddìlení metodiky, integrace a zabezpeèení výuky prùbìžnì
zajiš�ují odborný rùst uèitelù a vychovatelù formou dalšího vzdìlávání pedagogických
pracovníkù. Jedná se pøedevším o realizaci projektu "Zvyšování profesních kompetencí
pedagogických pracovníkù škol a školských zaøízení Zlínského kraje". Pedagogiètí pracovníci si
bìhem školení upevòovali pedagogicko-didaktické a sociálnì-psychologické kompetence,
kompetence spojené se sebehodnocením školy, kompetence v oblasti prevence a legislativy.
Ve školním roce 2010/2011 se v rámci popisovaného projektu uskuteènily tyto semináøe:
Ètením a psaním ke kritickému myšlení, Agrese, krize a možnosti jejich øešení v pedagogické
praxi, Pedagogický pracovník mezi paragrafy a Závislosti u dìtí a mládeže, poruchy chování,
vandalismus.

V souvislosti s pøípravou podmínek reformované maturitní zkoušky byl kladen dùraz
na kvalitní a ovìøitelné proškolení pedagogù pro zabezpeèení funkcí stanovených školským
zákonem a dalších funkcí (rolí) nutných pro zajištìní prùbìhu státní maturitní zkoušky.
Pedagogiètí pracovníci školy byli vzdìláváni formou on-line nebo smíšeného vzdìlávání 
kombinace distanèní, e-learningové i prezenèní formy. Pro zajištìní pøípravy pedagogických
pracovníkù pro výkon jednotlivých funkcí bylo proškoleno celkem 39 uèitelù (20 zadavatelù,
15 hodnotitelù, 2 školní maturitní komisaøi a 2 v oblasti managementu).

Ve školním roce 2010/2011 byli uèitelé školy vysíláni na studijní pobyty a odborné stáže,
které byly zamìøeny na prohloubení znalostí a dovedností a pøedevším na získání aktuálních
poznatkù z výkonu služby. Tyto byly následnì zapracovány do vzdìlávacích programù
a využívány ve vzdìlávacím procesu.

Stáže se uskuteènily na základì zaøazení a odbornosti uèitelù pøedevším u základních útvarù
služby poøádkové, dopravní a cizinecké policie, u útvarù služby kriminální policie
a vyšetøování, u služby pro zbranì a bezpeènostní materiál, dále pak u krajských øeditelství
policie, útvarù speciálních èinností, orgánù státní správy a dalších složek Ministerstva vnitra.
Pøevážná èást studijních pobytù byla realizována u vybraných organizaèních èlánkù Krajských
øeditelství policie Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, dále pak u inspektorátù
cizinecké policie v Praze a v Brnì.

Vzdìlávání støedoškolské vyšší odborné bakaláøské magisterské doktorské Celkem

Policisté 1 - - 2 -

Zamìstnanci 1 - 1 1 -

3

3

Celkem 2 - 1 3 - 6

% 0,7 - 0,4 1,0 - 2,1



Odborné stáže absolvovalo 45 uèitelù - pøíslušníkù Policie ÈR a 5 uèitelù zamìstnancù.
Celková délka stáží èinila 463 pracovních dnù. Prùmìrná délka odborných stáží èinila
9,3 pracovního dne.

Pøínos studijních pobytù lze pozitivnì hodnotit nejen z hlediska prohloubení odborných
kompetencí uèitelù, ale i s ohledem na navázání nových kontaktù a získání osobních vazeb
s funkcionáøi a pracovníky útvarù, u kterých byly studijní pobyty realizovány. Tìchto kontaktù
škola využívá k zajištìní pøítomnosti pøedsedù zkušebních komisí, k pøednáškové a lektorské
èinnosti pøi realizaci odborných kurzù.



Mezinárodní aktivity a projekty školy

Evropská policejní akademie (CEPOL)

Agentura FRONTEX

Monitorovací mise ICMPD

Spoleèné centrum policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu - øeditelství BPOL
Mnichov

CEPOL poskytuje základnu pro setkávání vyšších policejních dùstojníkù
z celé Evropy s cílem podporovat

Gestorem ve vztahu
k CEPOL je Ministerstvo vnitra, odbor vzdìlávání a správy policejního
školství. Cílem èinnosti CEPOL je optimalizace a harmonizace evropského
policejního vzdìlávání.

Zástupce VPŠ a SPŠ MV v Holešovì se v minulém školním roce
zúèastnil mezinárodní mise na území jižního Kavkazu (Gruzie,
Arménie, Azerbajdžán).

Hlavní cíle mise pøedstavuje identifikace vzdìlávacích potøeb v oblasti praktické èinnosti
pohranièní agentur, zpracování doporuèení a návrhù pro oblast vzdìlávání v souladu s teorií
IBM a podpora agentur hranièního managementu v rozvoji vzdìlávacích a profesních kapacit.

Spolupráce byla realizována pøedevším v oblasti jazykového vzdìlávání a v oblasti výkonu
služby. Výzmaným pøínosem byla spolupráce pøi pøípravì na výkon služby ve spoleèných
hlídkách a stáže na mezinárodním letišti v Mnichovì.

mezinárodní spolupráci v boji proti
trestné èinnosti, zajiš�ování veøejné bezpeènosti a poøádku a organizování
vzdìlávacích, vìdeckých a výzkumných aktivit.

Zástupci VPŠ a SPŠ MV v Holešovì se v tomto školním roce zúèastnili následujících
semináøù: „ Veškeré získané poznatky jsou pøínosem
a obohacením vzdìlávacího procesu.

VPŠ a SPŠ MV v Holešovì je jedinou školou v systému policejního
vzdìlávání specializovanou na vzdìlávání policistù služby cizinecké
policie. Aktivnì se zapojuje do tvorby a implementace v následujících
projektech: „

, který již byl implementován do národního vzdìlávacího programu
pro policisty služby cizinecké policie, a projekt

, jehož cílem je zvýšit úroveò kooperability, získání
osobních praktických zkušeností se spoleènou operací agentury Frontex na vnìjších hranicích
EU, sdílení tìchto informací mezi uèiteli služby cizinecké policie a jejich promítnutí do
národního policejního vzdìlávání. Dalším projektem, ve kterém jsou zástupci školy zapojeni,
je „ , který je zamìøen na vzdìlávání policistù služby
cizinecké policie na úrovni vyššího policejního školství.

Illegal Immigration“ a „Road Safety“.

Common Core Curriculum EU Border Guard Basic Training“
(CCC)

„Common Core Curriculum
teachers´ Exchange“

Common Mid Level Curriculum“ (CMC)



Spolupráce se zahranièními školami policejních sborù

Mezinárodní projekty

Mezinárodní spolupráce má ze strany vedení školy velkou podporu. Øeditel školy se
pravidelnì úèastní jednání v partnerských institucích pøi vyhodnocení spolupráce a sestavení
plánu spolupráce na další rok. Zástupci školy jsou zváni na slavnostní akce, které poøádají
partnerské školy, napø. Den Policie ve škole v Katovicích èi oslavy 40. výroèí založení SOŠ PZ
Pezinok (listopad 2011).

Ve školním roce 2010/2011 pokraèovala spolupráce s tìmito partnerskými školami
v zahranièí:
- Škola Strazy Granicznej v Koszalinu (Polsko)
- Škola Policije v Katowicach (Polsko)
- Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku (Slovensko)
- Stredná odborná škola Policajného zboru v Košicích (Slovensko)

Osvìdèila se pøedevším úèast uèitelù z partnerských škol na spoleèných instrukènì
metodických zamìstnáních s mezinárodní úèastí.

V záøí 2010 se uskuteènil semináø s názvem „Padìlané a pozmìnìné doklady potøebné
k øízení a provozu vozidla“. Semináø organizovalo pøedmìtové oddìlení služby dopravní
policie a pozvání pøijali kolegové ze Školy SG v Koszalinu v Polsku.
V záøí a v listopadu 2010 probìhla dvoutýdenní jazyková stáž polské policistky ze Slezského
oddílu SG v Racirborzi. Policistka se zúèastòovala výuky èeského jazyka i odborných
pøedmìtù pøedevším z oblasti cizinecké policie. Pro svou jazykovou vybavenost pùsobí jako
tlumoènice na mezinárodních èesko-polských akcích, které školy poøádají.
V øíjnu 2010 se uèitelé pøedmìtového oddìlení kriminalistiky zúèastnili metodického
zamìstnání se zamìøením na výmìnu zkušeností z oblasti výuky pøedmìtu kriminalistika
na policejních školách, které poøádala SOŠ PZ v Pezinku na Slovensku.
V dubnu 2011 se pracovnice školy úèastnily mezinárodní konference, kterou poøádala
Akadémia Policajného zboru v Bratislave s názvem „Cizí jazyky v Evropì“.
V èervnu 2011 se vedoucí pøedmìtového oddìlení služební pøípravy zúèastnil
mezinárodního semináøe, který poøádala SOŠ PZ Košice s názvem „Nové pøístupy ve výuce
sebeobrany a donucovacích prostøedkù“.

Podstatnou èást mezinárodní spolupráce v roce 2010/2011 tvoøila
úèast školy v mezinárodním projektu programu Leonarda da Vinciho
Partnerství, který zahájil èinnost v záøí 2009. V projektu s názvem
„Lidská práva - spoleèné závazky a problémy v systému policejního
výcviku“ byly partnery policejní školy v Polsku, Portugalsku, Nìmecku, Rumunsku a na
Slovensku. V roce 2011 vcházel projekt do své finální fáze. Výsledky projektu jsou k dispozici
na spoleèné webové stránce projektu www.humanrightsandpolice.eu

m
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V dubnu 2011 se v rámci projektu uskuteènil dvoudenní semináø s názvem "Lidská práva
ve spoleènosti, v policejní práci a vzdìlávání". Semináøe se zúèastnili partnerské školy projektu,
zástupci státní správy a samosprávy, pedagogové škol zlínského regionu, pøedstavitelé
neziskových organizací a vládních institucí, které se zabývají problematikou ochrany lidských
práv, a kolegové z policejních škol a výkonných útvarù Policie ÈR. Pozvání pøijal i hejtman
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Jednání probíhalo v reprezentaèních prostorách
holešovského zámku.

V kvìtnu 2011 se na støelnici Daskabát ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá

V neposlední øadì se pro žáky maturitního vzdìlávání pravidelnì poøádají výchovnì
vzdìlávací a poznávací zájezdy do zahranièí. V øíjnu 2010 to byl zájezd do Paøíže, Londýna
a Oxfordu a zájezd do Osvìtimi s návštìvou Muzea holocaustu, v prosinci 2010 zájezd do
Vídnì.

uskuteènil
13. roèník soutìže „O pohár Policejního prezidenta P ÈR ve støelbì z odstøelovací pušky
s mezinárodní úèastí“. Tohoto závodu se zúèastnilo celkem 122 støelcù z 11 státù.

Nejdelší cestu do místa konání soutìže mìla výprava z USA a Mongolska. Dále se zúèastnily
výpravy Ukrajiny, Bìloruska, Izraele, Lotyšska, Slovenska, Velké Británie, Ruska, SRN a ÈR.
Nejlepších výsledkù dosáhli zástupci ÈR a Ruska.

Pohár policejního prezidenta ve støelbì z odstøelovací pušky



Aktivity a prezentace školy na veøejnosti
Dne 20. èervna 2011 vyvrcholily oslavy 20. výroèí vzniku Policie Èeské republiky. U této

pøíležitosti byla na Hradèanském námìstí v Praze pod záštitou Policejního prezidenta ÈR
uskuteènìna slavnostní pøehlídka praporù Policie Èeské republiky, které se zúèastnilo
31 èestných jednotek Policie Èeské republiky, vèetnì èestné jednotky Vyšší policejní školy
a Støední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešovì vedené øeditelem školy plk. Ing. Janem
Dvoøákem.

Policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy pøedal èestné jednotce školy stuhu Policejního
prezidia Èeské republiky.

Zásadním a prvoøadým partnerem pro práci školy je Policie ÈR. Veškerá koncepce
vzdìlávání je konzultována vždy se zástupci Policie ÈR, která se také podílí na bezprostøední
realizaci odborných pøedmìtù, odborné praxe a závìreèných zkoušek.

Policie se podílí na propagaci školy v jednotlivých krajích, proto má škola stále velké
množství zájemcù o vzdìlávání z øad majority i minorit. Díky tomu mùže vybírat z øad
uchazeèù ty nejlepší a zajistit tak vysokou úroveò svých absolventù.

26. kvìtna 2011 probìhl ve spolupráci s mìstem Holešov „Den Policie ÈR 2011“. Akce byla
urèena školám holešovského regionu a široké veøejnosti a uskuteènila se za krásného poèasí
v prostorách zahrad holešovského zámku. Škola prezentovala èinnost pøedmìtových oddìlení
(ukázka výcviku donucovacích prostøedkù a sebeobrany, zajištìní kriminalistických stop,
ovìøování pravosti cestovních dokladù, ukázky z èinnosti služby dopravní policie a poskytování
první pomoci). Pøedevším mladší návštìvníci využili možnost vyzkoušení laserového
pistolového trenažéru. Se zájmem se setkala i prezentace Hasièského záchranného sboru,
pyrotechnické služby a Speciální poøádkové jednotky Krajského øeditelství P ÈR
Moravskoslezského kraje. Tradiènì velký úspìch sklidila ukázka výcviku služebních psù
z Výcvikového støediska v Dobroticích a zásahu jízdní policie z Krajského øeditelství P ÈR
Zlínského kraje. Novì se prezentovala i Vojenská policie z Olomouce.

Spolupráce s Policií ÈR

Den Policie



Spolupráce s mìstem Holešov

Mìsto Holešov je jedním z nejvýznamnìjších partnerù školy. Vedení školy se pravidelnì
setkává s pøedstaviteli mìsta, pracovníci školy se podílí na práci komisí a organizaci
významných akcí ve mìstì.

Každoroènì se škola podílí na zabezpeèení preventivnì výchovných aktivit
v rámci „BESIP“ (Na kole jen s pøilbou, Bezpeènì do školy, Mladý cyklista aj.).
Naši žáci spolupracují s Charitou a Centrem pro seniory v Holešovì, podílí se na
práci Parlamentu dìtí a mládeže. Významnou akcí je také podpora školy pøi
organizování sportovní události v Holešovì Bike Maratón Drásal.

V kvìtnu 2011 se naši žáci maturitního vzdìlávání aktivnì zúèastnili mìstského kola
studentských slavností Majáles 2011, které se konalo v zámeckém parku v Holešovì. Ústøedním
heslem studentù bylo: „Mùj oblíbený hrdina aneb s kým jsme vyrùstali“. Králem Majálesu se stal
Jan Blabla, žák druhého roèníku.



Vzdìlávání pøíslušníkù národnostních menšin

Preventivní programy

Škola po schválení Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy realizuje projekty
„Pøíprava a výbìr žákù z národnostních menšin ke vzdìlávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešovì“
a „Vzdìlávání žákù národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešovì“. Oba projekty jsou
spolufinancovány Evropským sociálním fondem prostøednictvím Operaèním programu
Vzdìlávání pro konkurenceschopnost a státním rozpoètem Èeské republiky.

Projekty jsou zamìøeny na vytvoøení rovných pøíležitostí pro žáky a žákynì z 9. tøíd ZŠ
z národnostních menšin žijících v ÈR pøi pøijímacím øízení a vzdìlávání ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešovì tak, aby nedocházelo k jejich vyèleòování z hlavního vzdìlávacího proudu
a obstáli v konkurenci na trhu práce. Po úspìšném ukonèení vzdìlávání se pøedpokládá pøijetí
tìchto absolventù do služebního pomìru pøíslušníka Policie ÈR, popøípadì jejich uplatnìní
v dalších bezpeènostních sborech a ve veøejné správì.

Cíle prvního projektu jsou naplòovány pomocí tìchto klíèových aktivit: Pøíprava
vzdìlávacích kurzù a proškolení pracovního týmu, Vytipování vhodných uchazeèù, Pøíprava na
pøijímací øízení a Pøíprava na 1. roèník vzdìlávání. Druhý projekt obsahuje tyto klíèové aktivity:
Školení pedagogického sboru, Douèování a tvorba podpùrných (výukových) materiálù
a Volnoèasové aktivity.

V souèasné dobì studuje ve škole 52 žákù z 15 národnostních menšin. Jedná se o tyto
národnostní menšiny: vietnamskou, ukrajinskou, romskou, albánskou, angolskou, bulharskou,
gruzínskou, chorvatskou, mongolskou, øeckou, kazašskou, kirgizskou, kubánskou, polskou
a slovenskou. Složení: 30 chlapcù, 22 dívek.

Inovativnost projektù spoèívá v aplikaci doposud nerealizovaného pøístupu k pøíslušníkùm
národnostních menšin, jakož i dalších žákùm se sociokulturním znevýhodnìním v systému
poèáteèního vzdìlávání. Bìhem realizace projektù bude vytvoøeno 20 nových podpùrných
výukových materiálù z èeského jazyka, anglického, nìmeckého a ruského jazyka, matematiky,
práva, kriminalistiky. Výukové materiály budou sloužit k výuce a douèování žákù i po skonèení
financování z ESF.

Projekty jsou založeny na individuálním pøístupu k žákùm, který spoèívá jak v pomoci
v problémových pøedmìtech, tak i v rozpoznání a rozvoji znalostí a dovedností v pøedmìtech,
kde žáci vynikají. Také žáci z majority získají zkušenosti se spolužáky z øad národnostních
menšin.

Projekty jsou kladnì pøijímány zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže
a tìlovýchovy a dalších orgánù a organizací, které se problematikou národnostních menšin
zabývají.

Od 2. do 3. záøí 2010 se v areálu školy uskuteènil v souvislosti se zaèátkem školního roku
a s pøíchodem nových žákù maturitního vzdìlávání adaptaèní kurz pro 3 tøídy prvního roèníku.
Cílem kurzu bylo vytvoøení pozitivních vazeb v novì vznikajícím kolektivu, sebepoznání
a zaèlenìní se do skupiny. Velice dobrá spolupráce v oblasti prevence rizikového chování
existuje mezi školou a obèanským sdružením Madio z Otrokovic. Zkušení lektoøi z tohoto
sdružení ve spolupráci s našimi pedagogy úspìšnì vedli adaptaèní kurz smìøující ke vzájemné
toleranci, pomoci druhým a týmové práci.



Na podzim 2010 (listopad) se žáci maturitního vzdìlávání (3. roèník) úèastnili konference
„Cesty krve“, kterou organizovala Oblastní poboèka Èeského èerveného køíže ve Zlínì.
Následnì se 8 žákù rozhodlo k bezplatnému dárcovství krve. Jejich pocity pomoci nìkomu
druhému pøevýšily jistou nervozitu ze samotného odbìru. Doprovázel je a sám jim šel
pøíkladem tøídní uèitel 3.A, kpt. Mgr. Antonín Nášel, který je pravidelným dárcem.

V prosinci 2010 probìhl projektový den pro žáky maturitního vzdìlávání zamìøený
na prevenci rizikového chování. Obsahem projektového dne byla oblast kriminality mládeže
a workshop na téma vztahy ve tøídním kolektivu a komunikace. V neposlední øadì byly
pøipraveny i pohybové aktivity v tìlocviènì.

Dlouhodobì žáci maturitního vzdìlávání pùsobí v „Peer programu“. Žáci jsou vyškoleni
v peer programu z oblasti návykových látek a z oblasti rasismu, xenofobie a extremismu.
Pravidelnì pùsobí na své vrstevníky ve školách holešovského regionu.

Ve spolupráci s Arcibiskupstvím v Olomouci probíhal ve škole v prùbìhu celého školního
roku semináø mravní a køes�anské výchovy, jehož cílem bylo vytvoøení základu profesní etiky
a zprostøedkování hodnot atraktivní zážitkovou formou se zamìøením na oblast rozvoje
charakteru a osobnosti žákù. Cílem semináøù bylo prohloubit základy etického chování
a jednání, které byly vytvoøeny v jednotlivých vyuèovacích pøedmìtech a jsou rozšiøovány
v intencích školního vzdìlávacího programu.

Do 33. roèníku støedoškolské odborné èinnosti se ve školením roce 2010/2011 zapojilo osm
soutìžících, z nichž pìt žákù v daném termínu odevzdalo soutìžní práce. Všech pìt soutìžních
prací postupnì postoupilo ze školního, mìstského, okresního až do krajského kola, kde tøi
soutìžící obsadili pìkná 3. místa:

3. místo Aleš Pavliòák, název práce „Náhradní rodinná péèe“,
soutìžní obor è. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného èasu

3. místo David Janošek, název práce „Odzemek“,
soutìžní obor è. 15 Teorie kultury, umìní a umìlecké tvorby

3. místo Daniel Høíbek, název práce „Model budovy školy ve 3D“,
soutìžní obor è. 18 Informatika

Na støedoškolské odborné èinnosti se podílí nejen žáci, ale i èlenové pedagogického sboru,
kteøí jsou nejenom vedoucími prací, ale také jsou zapojeni v hodnotících komisích jednotlivých
kol soutìže.

Jako souèást profesního vzdìlávání studentù byla v prùbìhu školního roku dùslednì
rozvíjena finanèní gramotnost jako jedna ze základních dovedností pro život v 21. století. Dùraz
byl kladen pøedevším na otázky majetku a vlastnictví, penìz a placení, hospodaøení
domácností, na ceny, ekonomiku a dìlbu práce, principy tržního hospodáøství, finanèní trh,
finanèní plánování a danì.

Semináø mravní a køes�anské výchovy

Støedoškolská odborná èinnost

Finanèní gramotnost

Úèast ve studentských soutìžích



V závìru pøípravy se žáci 4. roèníku zapojili do druhého roèníku soutìže „Finanèní
gramotnost“, poøádané MŠMT v Praze. Soutìž byla zamìøena na zjištìní, jak jsou žáci schopni
spravovat svùj osobní rozpoèet, orientovat se ve finanèních produktech a jak se budou umìt
bránit pøedlužení.

Družstvo ve složení Martin Brandýs, Adam Nedas, Markéta Vaòková postoupilo až do
krajského kola soutìže, kde obsadilo velmi pìkné 2. místo.

- spolupráce školy se støedisky volného èasu v Holešovì
- spolupráce s Mìstským kulturním støediskem Holešov
- spolupráce s Charitou a Centrem pro seniory v Holešovì a ve Zlínì
- úèast a podíl na charitativních akcích
- 14. maturitní ples školy
- školní vlastivìdné akce a výchovnì vzdìlávací zájezdy
- vedení a èinnost zájmových kroužkù (støelecký, šachový, sportovní a další)

- aktivní zapojení pedagogických pracovníkù do programù Národního institutu pro další
vzdìlávání

- pøíprava žákù a studentù na úèast ve studentských soutìžích a pøehlídkách
- spolupráce se støedními školami v regionu Zlínského kraje
- rozvoj a koordinace spolupráce støedních odborných škol s oprávnìním ve výuce ve

studijním oboru Bezpeènostnì právní èinnost
- spolupráce s vyššími odbornými školami v regionu
- spolupráce s vysokými školami (Policejní akademií v Praze, Univerzitou obrany v Brnì,

Ostravskou univerzitou v Ostravì, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlínì, Univerzitou
Palackého v Olomouci)

- stálá spolupráce s Ústavem soudního lékaøství FN v Olomouci
- spolupráce s Nadací T. Bati ve Zlínì
- spolupráce s Kriminalistickým ústavem Praha
- spolupráce s Intervenèním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím ve Zlínì
- kooperace s Arcibiskupstvím v Olomouci
- zajištìní odborných semináøù a kurzù dle aktuálních požadavkù škol a policejní praxe
- zajištìní pøekladatelské služby a tlumoèení pro potøeby Policie ÈR

Další významné aktivity žákù a studujících

Mimoøádné pedagogické aktivity pracovníkù školy



Sportovních soutìže

Celorepublikové finále støedních škol v silovém víceboji

Draèí lodì

Výrazné sportovní úspìchy

Další úspìchy žákù školy

Sportovní úspìchy pracovníkù školy

V roce 2011 byla škola povìøena Asociací støedoškolských sportovních klubù uspoøádáním
celorepublikového finále støedních škol v silovém víceboji. Zúèastnilo se jej 16 družstev
chlapcù a 14 družstev dívek z celé ÈR v celkovém poètu 120 sportovcù. V rámci tohoto finále
dosáhli naši studenti následujících výsledkù:

- v soutìži chlapcù obsadil 2. místo Phi Viet Duc
- v soutìži dívek obsadila 3. místo Martina Dvoøáková
- v soutìži družstev obsadili chlapci naší školy 3. místo (Phi Viet Duc, Mai Trung, Nguyen

Tien Dat a David Kolton)

V kvìtnu 2011 probìhl již 6. roèník pøeboru øeditele VPŠ a SPŠ MV v Holešovì na draèích
lodích. Úèastnilo se jej 10 dvacetièlenných posádek složených ze tøíd prvního, druhého
a tøetího roèníku støedoškolského maturitního vzdìlávání, které doplnila jedna posádka
zamìstnancù školy. Tento pøebor se jel v rámci Festivalu draèích lodí v Pøerovì, který je jednou
z nejvìtších sportovních akcí v regionu. Tato sportovní akce významnì pøispìla k prezentaci
školy v regionu.

Vynikajícího sportovního úspìchu dosáhl žák 2. roèníku Tigran Movsisyan, který obsadil
1. místo na otevøeném mistrovství ÈR a Evropy v Thai Boxu.

- 1. místo krajský pøebor v minikopané dívek
- 3. místo krajské kolo v atletice družstvo dívek

- 2. místo Mistrovství svìta veteránù nad 50 let na draèích lodích (USA) - Pavel Válek
- úèast v reprezentaèním družstvu Policie ÈR na mistrovství Evropy ve volejbale (Bulharsko)-

Antonín Nášel, Erik Sova
- finálová úèast na Mistrovství Policie ÈR v bìhu na lyžích - Antonín Nášel, Petra Podvalová,

Vladimír Martínek
- 3. místo na mistrovství UNITOP ÈR v plážovém volejbale Antonín Nášel a Erik Sova



V období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Støední policejní
škole MV v Holešovì tyto vnìjší kontroly a audity:

Údaje o výsledcích inspekèní èinnosti

Termín Kontrolu provedl Pøedmìt kontroly

Všeobecná zdravotní pojiš�ovna ÈR
Územní pracovištì Kromìøíž

Ministerstvo financí
Auditní orgán - CHJ

Kontrola plateb pojistného na všeobecné
zdravotní pojištìní a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného

Mìstský úøad Holešov
Odbor dopravnì správních agend

Univer, spol. s r.o.
(ŠKODA AUTO)

Ministerstvo vnitra
Odbor vzdìlávání

a správy policejního školství

Bøezen 2011

Bøezen 2011

Bøezen - kvìten
2011

Duben 2011 Odbor azylové a migraèní politiky
Ministerstva vnitra

Kontrola pracovištì "stanice mìøení emisí",
kontrola dokladù a osvìdèení technikù SME,
kontrola dokladù o kalibraèních a metrologických
zkouškách

Audit naøízení ŠKODA AUTO a provedený
firmou Univer. Kontrola pøístroje pro mìøení
geometrie kol - Beissbarth (zabudování - nivelace,
funkènost, pøíslušenství) a kontrola znalostí
a dovedností pøi provádìní mìøení mechanikem

Státní kontrola dodržování ustanovení
školského zákona a navazujících právních
pøedpisù se zamìøením na pøijímání
ke støednímu odbornému vzdìlávání
a vyššímu odbornému vzdìlávání

Kontrola (monitoring) projektu FVH 2009-03,
program "Solidarita a øízení migraèních tokù"

Kvìten 2011

Èervenec 2011

Tematická inspekce - hodnocení školy,
zejména zjiš�ování a hodnocení podmínek,
prùbìhu a výsledkù vzdìlávání
podle RVP - ZOP pro 3. a 4. tarifní tøídu

Ministerstvo vnitra
Odbor vzdìlávání

a správy policejního školství

Audit projektu FVH 2009-03, program

"Solidarita a øízení migraèních tokù"

Bøezen - kvìten
2011

Pøi provedených kontrolách nebyly zjištìny závažné nedostatky, závažná porušení právních
pøedpisù nebo škoda na majetku státu. Na základì doporuèení kontrolních orgánù byla pøijata
opatøení k nápravì vìcných nedostatkù nebo zefektivnìní èinnosti.

Pøi kontrolách provedených vlastními kontrolními orgány nebyly zjištìny závažné nedostatky
nebo závažná porušení právních pøedpisù. Zjištìné vìcné nedostatky byly øešeny okamžitì
uvedením v bezvadný stav a pøijetím nových opatøení k zamezení vzniku opakovaných
nedostatkù.

V období školního roku 2010/2011 byly v souladu s plánem interního auditu u Vyšší
a Støední policejní školy MV v Holešovì provedeny 3 interní audity, z toho 1 následný.
Auditované oblasti nevykazují zásadní nedostatky ani závažná porušení platných právních
pøedpisù. Na základì zjištìní interního auditora bylo pøijato 6 doporuèení ke zlepšení èinnosti.

Interní audit



Organizaèní složka státu Èeská republika - Vyšší policejní škola a Støední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešovì hospodaøí s majetkem v celkové hodnotì - viz následující
tabulka. Majetek je využíván v souladu se zøizovací listinou pøedevším k poskytování vzdìlávání
v akreditovaných vzdìlávacích programech, dále je majetek školy využíván k èinnostem
souvisejícím se zajištìním vzdìlávání (závodní stravování, odborná bezpeènostní pøíprava,
provozování støelnic, tisk studijních materiálù, ubytovací služby, finanèní, materiální
a technické zabezpeèení výuky atp.) a s provozem autodopravy, autoopravárenství (automobilní
opravna, stanice technické kontroly a stanice mìøení emisí).

VPŠ a SPŠ MV v Holešovì neodepisuje investièní majetek. Vìcná bøemena na nemovitém
majetku nejsou. K 31. 12. 2010 nemìla VPŠ a SPŠ MV v Holešovì žádné dlouhodobé
pohledávky. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 29.200,- Kè a jsou vymáhány na základì
rozhodnutí soudu.

Základní údaje o hospodaøení školy

Název Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010

Stálá aktiva 829 277 657,45 774 838 468,35
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 384 560,91 223 379,60

Software (013) 659 172,85 223 379,60

Drobný DNM (018) 1 725 388,06 1 725 388,06
Oprávky k drobnému DNM (078) 0,00 -1 725 388,06

Stavby (021) 630 530 946,07 676 669 897,87
Samostatné movité vìci (022) 83 009 816,85 88 955 280,38
Drobný DHM (028) 66 983 750,32 69 647 102,57
Pozemky (031) 4 984 005,50 4 984 005,50
Nedokonèený DHM (042) 41 384 577,80 4 005 905,00
Oprávky k drobnému DHM (088) 0,00 -69 647 102,57

Materiál na skladì (112) 7 742 081,75 10 353 431,62
Zvíøata (124, 139) 42 000,00 87 100,00

Opravné položky k ostat. krátkodob.pohl. (199) 0,00 -2 959,40
Odbìratelé (311) 15 031,00 4 825,80
Poskytnuté provozní zálohy (314) 1 669 977,00 1 834 935,00
Pohledávky za rozpoèt. pøíjmy (315) 1 646 475,00 1 387 231,00
Pohledávky za zamìstnanci (335) 68 150,00 66 361,00
Daò z pøidané hodnoty (343) 66 052,54 0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky (378) 78 074,40 96 620,51
Dodadné úèty aktivní (388) 0,00 64 627,34

Bìžný úèet (241) 442 969,43 433 821,69
Bìžný úèet FKSP (243) 314 904,31 342 196,41
Ostatní bìžné úèty (245) 14 070 698,00 15 063 251,00
Bìžné úèty finanèních fondù (225) 397 833,76 101 677,40

Dlouhodobý hmotný majetek 826 893 096,54 774 615 088,75

Obìžná aktiva 26 553 247,19 29 833 119,37
Zásoby 7 784 081,75 10 440 531,62

Krátkodobé pohledávky 3 543 759,94 3 451 641,25

Krátkodobý finanèní majetek 15 225 405,50 15 940 946,50

AKTIVA celkem 855 830 904,64 804 671 587,72



Pøehled rozepsaných závazných ukazatelù (v Kè)

Název Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010

Vlastní kapitál 841 454 324,80 786 341 748,97
Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 840 543 934,73 973 187 707,08

Nerozdìl. výsledek hospodaøení minulých let 0,00 -187 483 209,92
Fondy úèetní jednotky 910 390,07 637 251,81

Cizí zdroje 14 376 579,84 18 329 838,75
Krátkodobé závazky 14 376 579,84 18 329 838,75

PASIVA celkem 855 830 904,64 804 671 587,72

Jmìní úèetní jednotky (401) 11 266 277,28 841 816 885,37
Dotace na poøízení dlouhodobého majetku (403) 829 277 657,45 0,00
Agregované pøíjmy a výdaje minulých let (404) 0,00 200 079 960,09
Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody (406) 0 -69 709 138,38

(432)

FKSP (412) 512 556,31 535 574,41
RF z ostatních titulù (414) 397 833,76 101 677,40

Dodavatelé (321) 0,00 383 894,00
Zamìstnanci (331) 1 029 771,00 8 393 532,00
Závazky ze soc. zabezp a zdrav. poj. (336) 4 493 671,00 4 486 698,00
Ostatní pøímé danì (342) 1 203 452,00 1 350 710,00
Daò z pøidané hodnoty (343) 0,00 597,00
Jiné pohledávky (378) 7 649 685,84 957 405,20
Výdaje pøíštích období (383) 0,00 454 137,88
Dohadné úèty pasivní (389) 0,00 2 302 864,67

Ukazatel Rozpoèet R1 Rozpoèet R2 MRZ
a nároky rozpoèet

PØÍJMY CELKEM -17 883 00,00 -17 883 000,00 0 0 -17 883 00,00 -18 624 270,84

VÝDAJE CELKEM 207 925 000,00 221 320 000,00 419 981,07 1 866 000,00 219 873 981,07 218 704 230,00

Vázání Koneèný Skuteènost

Daòové pøíjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pøíjmy z pojistného a pøíspìvek -15 873 000,00 -1 873 000,00 0,00 0,00 -15 873 000,00 -15 912 898,00
Pøíjmy nedaòové, kapitálové, transfery -2 010 000,00 -2 010 000,00 0,00 0,00 -2 101 000,00 -2 711 372,84

v tom: pøíjmy z rozpoètu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -296 156,00
pøíjmy finanèních machanismù 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ostatní nedaòové a kapit. pøíjmy -2 010 000,00 -2 010 000,00 0,00 0,00 -2 010 000,00 -2 415 216,48

z toho odprodeje majetku -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 -15 000,00 -44 850,00

mzdové výdaje bez EU a FM 146 484 000,00 143 963 000,00 0,00 0,00 143 963 000,00 143 963 258,87
v tom: platy zamìstnancù celkem 106 323 000,00 103 760 000,00 0,00 0,00 103 760 000,00 103 759 798,87
z toho:platy obèanských zamìstnancù 53 832 000,00 53 294 00,00 0,00 0,00 53 294 000,00 53 293 889,17

platy pøíslušníkù 52 491 000,00 50 466 000,00 0,00 0,00 50 466 000,00 50 465 899,70
ostatní platby za provedenou práci 1 894 000,00 2 552 000,00 0,00 0,00 2 552 000,00 2 403 922,00
povinné pojistné 36 141 000,00 35 577 000,00 0,00 0,00 35 577 000,00 35 284 272,00
pøevod do FKSP 2 126 000,00 2 097 000,00 0,00 0,00 2 097 000,00 2 088 331,00

Ostatní sociální dávky 581 000,00 6 182 000,00 0,00 0,00 6 182 000,0 6 052 315,00
Výdaje pro.fin. EDS/SMVS bez EU a FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdaje z rozpoètu Evropské unie 867 000,00 7 004 000,00 296 156,36 0,00 7 300 156,36 6 819 725,67

v tom: EU z EDS/SMVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EU z bìžných výdajù 867 000,00 7 004 000,00 296 156,36 0,00 7 300 156,36 6 819 725,67

Výdaje z finanèních mechanismù 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: FM z EDS/SMVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FM z bìžných výdajù 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výzkum, vývoj, inovace bez EU a FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní bìžné výdaje bez EU a FM 59 993 000,00 64 171 000,00 123 824,71 1 866 000,00 62 428 824,71 62 315 931,39



V oblasti pøíjmù (nedaòových pøíjmù) získaných odprodejem movitého a nemovitého
majetku nedošlo k významným plnìním. V roce 2010 škola odprodávala pouze kovový odpad
(šrot) v celkové hodnotì 44.850,00 Kè.

Oblast pøíjmù zahrnuje transfery, kdy škola obdržela neinvestièní dar ve výši 5.000 Kè
od MÚ Holešov na peer program.

Do pøíjmù zahrnujeme i vrácený pøeplatek elektrické energie za rok 2009, vrácený
pøeplatek DPH za rok 2009 a náhrady škod v celkové výši 100.427 Kè.

Ostatní nedaòové pøíjmy nahodilého charakteru jsou pøedevším kompenzace cestovních
nákladù roku 2009, poskytnuté agenturou Frontex.

Pøíjmy z pojistného na sociální zabezpeèení a pøíspìvkù na státní politiku zamìstnanosti
jsou závislé na objemu vyplacených služebních pøíjmù policistù stálého stavu VPŠ a SPŠ MV
v Holešovì. V roce 2010 nebyly odvedeny žádné sankce z opoždìného nebo nesprávného
odvodu. Výpoèet pro odvod tìchto pøíjmù je realizován v SAP R/3 HR3. Výstupy z HR3 jsou
prùbìžnì kontrolovány s èástkami zaúètovanými v úèetnictví na pøíslušných pøíjmových úètech
a rozpoètových položkách.

Vyhodnocení údajù o pøíjmech



Pøedložená výroèní zpráva o èinnosti školy byla vypracována v souladu s ustanovením
§ 10 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním a vyšším odborném a jiném
vzdìlávání (Školský zákon) ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s vyhláškou Ministerstva
vnitra è. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zaøízení zøizovaná Ministerstvem vnitra
provádìjí nìkterá ustanovení školského zákona a kterou se stanoví náležitosti výroèní zprávy
o èinnosti školy.

Školní rok navázal na léta pøedcházející a potvrdil správnost pøijatých koncepcí rozvoje
školy jak v oblasti vzdìlávání, tak i v oblasti studijních a pracovních podmínek pro žáky,
studenty a zamìstnance školy, kteøí školu úspìšnì reprezentují v celé øadì projektù a soutìží
nejen v Èeské republice, ale i v zahranièí.

Výroèní zpráva byla projednána vedením školy 17. øíjna 2011

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvoøák

øeditel školy

Závìr výroèní zprávy



Významné akce školy

Absolutorium Vyšší policejní školy bylo završeno
s .lavnostním pøedáním diplomù absolventùm

Složky integrovaného záchranného systému se pøedstavily
v rámci "Dne policie ÈR 2011", poøádaného naší školou.

Semináøe k projektu Leonardo da Vinci - Lidská práva
se zúèastnil také hejtman Zlínskjého kraje MVDr. Stanislav Mišák.

Tradièní maturitní ples se uskuteènil
v reprezentaèních prostorách holešovského zámku.

Pøi pøedávání maturitních vysvìdèení
byli ocenìni nejlepší žáci ètyøletého maturitního studia.

V celorepublikovém finále støedních škol v silovém víceboji
o vítìzství bojovalo 30 družstev z celé republiky.



www.spshol.cz
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