
2011 2012



Slovo ředitele školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Základní údaje o škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Přehled vzdělávacích programů školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Personální a statistické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Výsledky přijímacího řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Výsledky výchovy a vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Další vzdělávání a stáže pracovníků školy . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Údaje o výsledcích inspekční činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Základní údaje o hospodaření školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Závěr výroční zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Mezinárodní aktivity a projekty školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Obsah výroční zprávy



Uplynulý školní rok 2011/2012 znamenal pro Vyšší policejní školu
a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově poměrně složité
období, protože bylo nutné pokračovat v trendu úsporných opatření
vyhlášených Vládou České republiky v oblasti rozpočtových výdajů ve
veřejné správě. Tato složitá ekonomická situace se projevila nejen
v nutnosti krácení provozních výdajů školy, ale měla dopad i na mzdové
prostředky pracovníků školy včetně snižování počtu zaměstnanců.
Management školy se musel s danou situací vypořádat, aniž by to
ohrozilo nabídku vzdělávacích aktivit. I přes tuto složitou situaci byly
základní cíle pro školní rok 2011/2012 úspěšně uskutečněny a úkoly
splněny jak na úseku pedagogické činnosti, tak i činnosti hospodářské.

Ve školním roce 2011/2012 poskytovala škola na základě společenské poptávky střední odborné
vzdělávání v oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“, vyšší odborné vzdělávání pro policisty
a zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie České republiky a jednotlivé specializační, odborné
a jazykové kurzy. Ve všech úrovních vzdělávání studovalo v průběhu školního roku 2700 žáků
a studujících.

Mimořádnou pozornost jsme věnovali zapojení školy do projektování a do mezinárodní
spolupráce. Byla zpracována celá řada projektů, a to v oblasti mezinárodní spolupráce zaměřené na
podporu odborného vzdělávání, celoživotního vzdělávání apod. Účastí v mezinárodních projektech
bylo dosaženo prohloubení profesních kompetencí pracovníků školy. Od roku 2009 škola realizuje
projekty zaměřené na vzdělávání žáků z národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově,
pokračuje v realizaci projektu „Zabezpečení edukačního procesu výuky cestovních dokladů
laboratorní technikou“. Všechny projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Velký důraz klademe na mimotřídní a mimoškolní aktivity studujících, jejich úspěšnou účast
v různých odborných a sportovních soutěžích, kde v posledních letech pravidelně dosahují
vynikajících výsledků.

Povědomí široké občanské veřejnosti, příslušníků a zaměstnanců Policie ČR o škole umocňuje
také účast pracovníků, studentů a žáků školy v řadě společenských a bezpečnostních akcí a připrave-
nosti poskytnout pomoc při živelných a mimořádných událostech.

Uplynulý školní rok přinesl opětovně značný zájem o středoškolské vzdělávání v oboru vzdělání
„Bezpečnostně právní činnost“ a účast veřejnosti na Dnech otevřených dveří nás oprávněně naplňují
optimismem a nadějí, že i v dalších letech budeme mít dostatečný počet zájemců o vzdělávání.

V ostatních činnostech škola pokračovala v plnění svého dlouhodobého plánu rozvoje s cílem
vytvářet pro naše žáky a studenty optimální podmínky pro vzdělávání, pro úspěšné ukončení nejen
jednotlivých druhů studia, ale také uplatnění a plné využití v přímém výkonu služby Policie ČR
a nadále tak zvyšovat prestiž a úroveň nejen naší školy, ale celé Policie České republiky
a Ministerstva vnitra.

vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel školy

Slovo ředitele školy
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Název školy:

Sídlo organizace:

IČ:

Způsob zřízení:

Název zřizovatele:

Identifikační číslo:

Doručovací adresa:

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

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov

64422402

Zřizovací listina jako organizační složka státu

Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

00007064

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
v Holešově

Vedení školy

Ředitel školy: vrchní rada plukovník Ing. Jan DVOŘÁK

Zástupce ředitele vrchní rada plukovník Mgr. Bc. René DOČEKAL
pro výuku a výcvik:

vrchní rada plukovník Ing. Bc. Andrej ROHÁL, Ph.D.

Zástupce ředitele vrchní rada plukovník Ing. Bc. Andrej ROHÁL, Ph.D.
vedoucí kanceláře ředitele:

Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Bc. Martin NOVOTNÝ

do 31. 7. 2012
(od 1. 8. 2012 ustanoven na služební místo ředitel
Městského ředitelství Policie ČR Ostrava)

od 1. 8. 2012

do 31. 7. 2012

od 1. 4. 2004

Základní údaje o škole
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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově byla zřízena
k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou. 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
vykonává Ministerstvo vnitra.

- poskytování vyššího odborného vzdělání v oboru vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně
právní činnost ukončeného absolutoriem a středního odborného vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost,

- provádění odborné bezpečnostní přípravy,

- poskytování jazykového vzdělání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra,

- poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí
Ministerstva vnitra,

- poskytování vzdělávání a služeb s tím souvisejících v rámci mezinárodní spolupráce
schválené Ministerstvem vnitra,

- poskytování součinnosti Policii ČR v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost
státu,

- podílení se na prevenci kriminality.

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově poskytuje 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.

Při zajišťování všech činností poskytuje ubytování a stravování pro potřeby Policie ČR,
Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených
v působnosti Ministerstva vnitra.

Škola hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v rozsahu určeném zřizovací listinou,
zákonem č. 219/2000 Sb., o 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.

Škola je zřízena za účelem:

Majetek školy
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Organizační struktura školy k 31. 8. 2012

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Oddělení materiálního
zabezpečení

Finanční oddělení

Stavebně ubytovací
oddělení

Proviantní oddělení

Automobilní oddělení

Oddělení výpočetní
techniky a spojovací

Předmětové oddělení
informatiky a výpočetní

techniky

Oddělení vychovatelů

Předmětové oddělení
pořádkové a dopravní

policie

Předmětové oddělení
činností spojených
s pobytem cizinců

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Předmětové oddělení
všeobecně vzdělávacích

předmětů

Předmětové oddělení
služební přípravy

Předmětové oddělení
společenskovědních

předmětů

Oddělení metodiky,
integrace

a zabezpečení výuky

Zástupce ředitele
vedoucí kanceláře

ředitele

Kancelář ředitele

Skupina ochrany areálu
a krizového řízení

Oddělení
personální práce

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
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Přehled realizovaných vzdělávacích programů školy
Kódové

označení
Počty

studujících
Délka vzděláváníPlný název vzdělávacího programu

Studim pro základní stupně vzdělání

Celkem 468

Střední odborná škola
- obor vzdělání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost”

Střední odborná škola
- obor vzdělání 68-42-M/003 „Bezpečnostně právní činnost”

4 roky

4 roky

263

77

Vyšší odborná škola
- obor vzdělání 68-42-N/04 „Bezpečnostně právní činnost” 3 roky 128

Kvalifikační příprava a kurzy další odborné přípravy

Celkem 525

P5/0001 Služební zkouška - přípravný pětidenní kurz 5 dnů 39

R2/0051
Specializační kurz pro styčné důstojníky ČR
pro migraci a doklady 4 x 2 týdny 11

Služba cizinecké policie

P2/0160

P2/0205

P2/0211

P2/0038

P2/0039

Specializační kurz pro pracovníky skupin dokumentace
služby cizinecké policie

Specializační kurz kvalifikační přípravy příslušníků Policie ČR
zařazených u služby cizinecké policie - Vzdušná hranice

Specializační kurz kvalifikační přípravy příslušníků Policie ČR
zařazených u služby cizinecké policie - Vyhodnocování dokladů

Kurz další odborné přípravy příslušníků Policie ČR zařazených
u služby cizinecké policie - Ochrana vzdušných hranic

Kurz další odborné přípravy příslušníků Policie ČR zařazených
u služby cizinecké policie – Vyhodnocování dokladů

2 týdny

2 týdny

2 týdny

5 dnů

5 dnů

33

88

110

149

95

Celkem 178

Služba kriminální policie a vyšetřování

P2/0197

P2/0198

Specializační kurz pro policisty SKPV s profesní specializací
operativně pátrací činnost

Specializační kurz pro policisty SKPV s profesní specializací
trestní řízení

63 dnů

63 dnů

96

82

Celkem 140

Služba pořádkové policie

P2/0210

P2/0220

Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů služby
pořádkové policie

Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných
organizačních článků služby pořádkové policie

38 dnů

3 týdny

38

102
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Kódové
označení

Počty
studujících

Plný název vzdělávacího programu

P2/0245

P2/0154

P2/0157

P2/0158

P2/0159

P2/0162

R2/0011

Problematika korupce - policista

MS PowerPoint (verze 2003 a vyšší) - základní kurz

MS Excel – pro pokročilé

MS Word - pro pokročilé

MS Excel- základní kurz

MS Word (verze 2003 a vyšší) - základní kurz

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

1 den

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

3 dny

27

17

12

10

75

75

30

8

Délka vzdělávání

Celkem

Celkem

76

235

P2/0022

P3/0022

Specializační kurz pro odbornou přípravu odstřelovačů

Speciální služební příprava - odstřelovací puška

1 týden

1 týden

88

31

Služební příprava příslušníků PČR

P2/0200

P2/0219

Specializační kurz pro přípravu policistů ve specializaci
instruktor odstřelovač

Střelecká příprava policistů z krátkých a dlouhých zbraní
pro zahraniční mírové operace

1 týden

1 týden

37

22

Celkem 178

Oblast sociálně psychologická

Informatika a výpočetní technika

R2/0027

P2/0196

P2/0218

Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TA
- základní kurz

Evidence trestního řízení pro pracovníky podatelny
nebo elektronické podatelny

Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ
pro zpracovatele

3 dny

2 dny

2 dny

Celkem 27

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál

P2/0204

P2/0213

Specializační kurz kvalifikační přípravy příslušníků Policie ČR
zařazených u služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Specializační kurz prohlubující vzdělávání zaměstnanců
Policie ČR zařazených u služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

5 týdnů

2 týdny

18

9

19

26

20



VPŠ a SPŠ MV v Holešově celkem 2 700

Jazykové kurzy

R4/0001 Intenzivní kombinovaný kurz, anglický jazyk - 1. stupeň 300 hodin 32

R4/0003

R4/0005

R4/0014

R5/0020

R5/0021

R5/0024

R5/0023

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně po samostatné přípravě

Německý jazyk - zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

Jazykový kurz pro příslušníky Policie České republiky
služby cizinecké policie - A J

Jazykový kurz pro příslušníky Policie České republiky
služby cizinecké policie - N J

Odborná jazyková příprava pro příslušníky Policie České republiky
služby pořádkové a služby dopravní policie - A J

Odborná jazyková příprava pro příslušníky Policie České republiky
služby pořádkové a služby dopravní policie - N J

300 hodin

300 hodin

300 hodin

330 hodin

330 hodin

6 x 5 dní

6 x 5 dní

8

9

1

2

2

14

7

Celkem 75

Další vzdělávací aktivity

Školení „Policista v multikulturním prostředí”

Instrukčně metodické zaměstnání

Název vzdělávací aktivity

29

16

Počet akcí

506

292

Počet
studujících

Celkem 798

Kódové
označení

Počty
studujících

Název vzdělávacího programu Délka vzdělávání
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Personální a statistické údaje
Věková struktura

Muži MužiŽeny
Policisté

Věk Ženy
Zaměstnanci

Celkem Celkem Celkem %

10

20

30

40

50

0 0 0 0 0

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Zaměstnanci

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

34

3

28

9

232
7

5
0

14

6

22

30

10

29

3

30

38

0

do 20 let - - - - - - - -

21 - 30 let 3 2 5 6 3 9 14 5,1

31 - 40 let 34 3 37 14 29 43 80 29,1

41 - 50 let 28 7 35 22 30 52 87 36,1

51 - 60 let 9 5 14 30 38 68 82 29,8

61 let a více 2 - 2 10 - 10 12 4,4

76 17 82 100

27,6 6,2 29,8 36,4

Celkem 93 182 275

33,8 66,2%
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Trvání pracovního a služebního poměru

10

20

30

40

50

0

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Zaměstnanci

Muži MužiŽeny
Policisté

Doba trvání Ženy
Zaměstnanci

Celkem Celkem Celkem %

do 15 let

16

5

14

26

do 10 let

10

2

20
25

do 5 let

2 1

1213

do 20 let

34

7

33

25

nad 20 let

14

2 3

11

do 5 let 2 1 3 12 13 25 28 10,2

do 10 let 10 2 12 20 25 45 57 20,7

do 15 let 16 5 21 14 26 40 61 22,2

do 20 let 34 7 41 33 25 58 99 36,0

nad 20 let 14 2 16 3 11 14 30 10,9

76 17 82 100

27,6 6,2 29,8 36,4

Celkem 93 182 275

% 33,8 66,2
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Údaje o dosaženém vzdělání

10

20

30

40

50

60

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

Muži MužiŽeny
PolicistéDosažený stupeň

vzdělání Ženy
Zaměstnanci

Celkem Celkem Celkem

0 0

24

32

0 0 0 00 0 1
6

16

0

21

28

0 0 10

10

3
0

6

0

7

0

49

14

30
26

Základní - - - 1 6 7 7 2,5

Střední vzdělání - - - - - - - -

Střední vzdělání s VL - - - 24 32 56 56 20,3

Střední vzdělání s MZ 16 - 16 21 28 49 65 23,6

Vyšší odborné - - - - 1 1 1 0,4

Vysokoškolské Bc. 10 3 13 6 7 13 26 9,5

Vysokoškolské Mgr. 49 14 63 30 26 56 119 43,3

Vysokoškolské Ph.D. 1 - 1 - - - - 0,4

76 17 82 100

27,6 6,2 29,8 36,4

Celkem 93 182 275

% 33,8 66,2

Zaměstnanci

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

1

%
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Údaje o dosaženém jazykovém vzdělání

Jazyk 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

Anglický jazyk 32 9 7 48

Německý jazyk 15 6 6 27

Ruský jazyk 96 - 6 102

Maďarský jazyk - - 1 1

Francouzský jazyk 1 - 1 2

Polský jazyk - - 1 1

Celkem

Celkem 144 15 22 181

Muži MužiŽeny

Policisté
Doba trvání

Ženy

Zaměstnanci
Celkem Celkem Celkem

Celkem k 1. 9. 2011 74 18 92 83 105 188 280

Přijetí (i přeložením) 5 1 6 1 1 2 8

Skončení (i přeložením) 3 2 5 2 6 8 13

76 17 82 100

+2 -1 -1 -5

Celkem k 31. 8. 2012 93 182 275

Rozdíl +1 -6 -5

Údaje o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů pracovníků
ve školním roce 2011/2012

Průměrný plat

CelkemPrůměrný hrubý měsíční plat

Policisté 32 066,- Kč

Zaměstnanci 20 090,- Kč
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Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením Čestné medaile a plakety
Policejní školy MV v Holešově

Policisté 3 2 1 - 6

Zaměstnanci - - - 7 7

Celkem 3 2 1 7 13

Medaile
I. stupeň

zlatá
II. stupeň
stříbrná

III. stupeň
bronzová

Plaketa Celkem

Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením medaile MV, udělením Čestné medaile
a Plakety Policejního prezidenta

Medaile
Za věrnost
I. stupně

Čestná
medaile

Plaketa Celkem
Za zásluhy

o bezpečnost
Za věrnost
II. stupně

Za věrnost
III. stupně

Policisté - 2 6 - 1 - 9

Zaměstnanci - - - - - - -

Celkem - 2 6 - 1 - 9

Ocenění za přínos v oblasti mezinárodní spolupráce

pplk. Mgr. Eva Vichlendová

Při příležitosti „Dne policie“

stupně bronzová

navštívila v červenci delegace vedená ředitelem školy
Policejní školu v Katovicích. Na slavnostním shromáždění byla oceněna

polskou medailí „Za Zaslugi Dla Policji“ - za rozvoj mezinárodní spolupráce.
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Výsledky přijímacího řízení

Přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole v oboru vzdělání Bezpečnostně právní
činnost 68-42-N/04 ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově podalo 73 uchazečů. Na základě výsledků
přijímacího řízení bylo přijato 32 uchazečů do 1. ročníku a 41 uchazečů do 2. ročníku
vzdělávání.

SPP SKPV SCP OP

1. ročník 19 13 0 0

2. ročník 32 9 0 0

Celkem

32

41

Celkem 51 22 0 0 73

Počet uchazečů

319 88

Chlapci Dívky

Počet přijatých

Chlapci Dívky

176 143 58 30

Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
ve oboru vzdělání 68-42-N/04 - Bezpečnostně právní činnost

Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední odborné škole
v oboru vzdělání 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost

Přihlášku ke vzdělávání ve oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost 68-42M/01ve VPŠ
a SPŠ MV v Holešově pro školní rok 2012/2013 podalo 319 uchazečů.
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 303 uchazečů (168 chlapců a 135 dívek).
Ke vzdělávání bylo přijato 88 žáků. Z tohoto počtu je 58 chlapců a 30 dívek.

Přijímací řízení do oboru vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost

Přijímací řízení do oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
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Vyšší odborné vzdělávání - obor vzdělávání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost

Výsledky vzdělávání

Výsledky absolutoria

Výsledky výchovy a vzdělávání

Zaměření

Ročník

SPP 3 14 1 18

SKPV 2 2 0 4

SCP 1 4 0 5

Celkem 6 20 1 27

1. 30 9 0 21

2. 44 8 1 35

3. 52 9 3 40

Celkem 126 26 4 96

Prospělo
s vyznamenáním

Vzdělávání
zahájilo

Prospělo

Vzdělávání
zanechalo

Neprospělo

Vzdělávání
přerušilo

Celkem

Vzdělávání
úspěšně ukončilo

Vzdělávání úspěšně
ukončilo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
zanechalo

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

76,19%

20,63%

3,17%

22,23%

3,70%

74,07%
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Dne 13. června 2012 se v Salla terreně holešovského zámku uskutečnilo předávání
vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy.

Slavnostní vyřazení proběhlo za účasti zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik
plk. Mgr. Bc. Reného Dočekala, starosty města Holešova PaedDr. Zdeňka Janalíka, předsedů
zkušebních komisí, pedagogických pracovníků školy, rodinných příslušníků absolventů
a dalších hostů.

Absolutorium probíhalo ve dnech 11. a 12. června 2012. Zkoušku úspěšně vykonalo
24 studentů. Z tohoto počtu je 15 studentů zařazeno u služby pořádkové policie, 4 u služby
kriminální policie a vyšetřování a 5 u služby cizinecké policie. Celkově prospělo
s vyznamenáním 6 studentů a 20 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým
jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“ Úspěšní absolventi získali
k vysvědčení o absolutoriu a diplomu absolventa Europass – Dodatek k osvědčení, který má
usnadnit uznání a posouzení absolvovaného vzdělání v zahraničí.

20. září 2012 se uskutečnil opravný termín absolutoria. Dva studenti zaměření pro službu
pořádkové policie, kteří se na tento termín přihlásili, prospěli.

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. Za výborné
studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy čestnou
medaili školy nprap. Petru Dvořákovi, DiS.
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Střední odborné vzdělávání - obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Výsledky vzdělávání

1,18%

83,73% 15,09%

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Ročník
Počet
žáků

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Opakuje
ročník

Zanechalo
vzdělávání

1. 90 20 70 0 0 0

2. 83 17 66 0 0 0

3. 88 11 74 3 2 1

4. 77 3 73 1 0 1

Celkem 338 51 283 4 2 2
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Vyhodnocení maturitních zkoušek

K maturitní zkoušce 2012 bylo přihlášeno 77 žáků 4. ročníku. Maturitní zkoušku konalo
76 žáků (j tohoto počtu bylo 25 žáků
z třídy 4. A, 26 žáků z třídy 4.B a 25 žáků z třídy 4.C.

edna žákyně zanechala v průběhu školního roku studia). Z

Český jazyk a literatura (základní úroveň) ČJL-Z 76 75 1

Anglický jazyk (základní úroveň) AJ-Z 46 46 0

Ruský jazyk (základní úroveň) RJ-Z 2 2 0

Ruský jazyk (vyšší úroveň) RJ-V 2 2 0

Právo PRA 76 75 1

Bezpečnostní činnost a kriminalistika BČK 76 75 1

Praktická zkouška z odborných předmětů PZk 76 76 0

Matematika (základní úroveň) MA-Z 23 22 1

Německý jazyk (základní úroveň) NJ-Z 3 3 0

UspěloKonalo
Zkratka

předmětu
NeuspěloNázev předmětu

Celkové hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů

10

20
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80

AJ-ZČJL-Z MA-Z RJ-V PRA PZkBČK

Konalo

Uspělo

Neuspělo

76

46

23

3 2

76 76 7675

46

22

3 2

75 75 76

1 0 1 0 0 1 1 0

NJ-Z RJ-Z

2 2 0
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Třída
Anglický jazyk

základní
Německý jazyk

základní
Ruský jazyk

vyšší
Ruský jazyk

základní
Matematika

základní

Hodnocení maturitních zkoušek z povinného volitelného předmětu

Ruský jazyk (vyšší úroveň) RJ - V 1 1 0

Občanský a společenskovědní základ
(základní úroveň) OSZ - Z 1 1 0

UspěloKonalo
Zkratka

předmětu
NeuspěloNázev předmětu

Hodnocení maturitní zkoušky z nepovinných předmětů

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že v rámci státních maturitních zkoušek
dosáhla škola předního umístění mezi středními odbornými školami ve Zlínském kraji i v celé
ČR. Ze 76 žáků, kteří konali maturitní zkoušku, neprospěli 3. Ve společné části maturitní
zkoušky neprospěli 2 žáci (neuspěli v písemné práci z českého jazyka a v didaktickém testu
z mate-matiky), 1 žák neuspěl v profilové části ze dvou odborných předmětů (z práva
a z bezpečnostní činnosti a kriminalistiky).

4.A 1,88 0 3,00 1,00 2,40

4.B 1,58 0 0 0 2,11

4.C 2,45 3,66 1,00 1,00 2,11

Celkem 1,97 3,66 2,00 1,00 2,21

Třída Český jazyk
a literatura

Volitelný
předmět Právo

Bezpečnostní
činnost

a kriminalistika

Praktická
zkouška

Celkový
průměr

Hodnocení výsledků z jednotlivých maturitních předmětů

4.A 3,00 2,00 2,52 2,48 1,64 2,33

4.B 2,62 1,77 2,62 2,58 1,46 2,21

4.C 2,76 2,44 2,72 2,52 1,48 2,38

Celkem 2,79 2,07 2,62 2,53 1,53 2,30
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V prostorách holešovského zámku se dne 4. června 2012 uskutečnilo slavnostní předávání
maturitních vysvědčení absolventům VPŠ a SPŠ MV v Holešově, maturitního ročníku
2011/2012. Kromě maturitních vysvědčení převzali absolventi Europassy - Dodatky
k osvědčení, usnadňující uznání jejich vzdělání v zemích EU, a četná ocenění z rukou svých
třídních učitelů a vedení školy.

Třída Počet žáků
Prospělo

s vyznamenáním
Prospělo Neprospělo

Celkové hodnocení výsledků maturitních zkoušek

3,95%

89,47%

23,68%

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

4.A 25 2 21 2

4.B 26 2 23 1

4.C 25 1 24 0

Celkem 76 5 68 3
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Ve školním roce 2011/2012 si doplňovali nebo rozšiřovali kvalifikaci vzděláváním na střední,
vyšší odborné či vysoké škole celkem 3 pracovníci školy.

Další vzdělávání pracovníků školy

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2011/12 se ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskutečnilo celkem 9 odborných
instrukčně metodických zaměstnání organizovaných na celorepublikové úrovni zaměřených na
zvyšování odborných kompetencí pracovníků:

- koordinace činnosti Policie s ostatními složkami IZS,

- inovace v informačních systémech, ochrana dat, počítačová kriminalita,

- psychologické aspekty použití donucovacích prostředků,

- legalizace výnosů z trestné činnosti, finanční šetření,

- právní aspekty a technika použití teleskopického obušku,

- trestná činnost ve zdravotnictví – problematika zdravotních a soudních pitev,

- taktika služebních zákroků v budovách,

- aktuální trendy při bezpečnostních opatřeních Policie ČR,

- sociokulturní zvláštnosti při profilování osob.

Pod vedením managementu školy a pracovníků oddělení metodiky, integrace a zabezpečení
výuky byl průběžně zajišťován odborný růst učitelů a vychovatelů formou dalšího vzdělávání.
Důraz byl kladen především na zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků
školy. V souvislosti s přípravou podmínek reformované maturitní zkoušky byl kladen důraz na
kvalitní a ověřitelné proškolení pedagogů pro zabezpečení funkcí stanovených školským
zákonem a dalších funkcí (rolí) nutných pro zajištění průběhu státní maturitní zkoušky. Pro
zajištění přípravy pedagogických pracovníků pro výkon jednotlivých funkcí bylo proškoleno
celkem 40 učitelů (20 zadavatelů, 15 hodnotitelů, 3 školní maturitní komisaři a 2 pracovníci
v oblasti managementu).

Učitelé školy byli vysíláni dle možností pedagogických pracovišť na studijní pobyty
a odborné stáže, které byly zaměřeny na prohloubení znalostí, dovedností a na získání
aktuálních poznatků z výkonu služby. Tyto byly následně zapracovány do vzdělávacích
programů a využívány ve vzdělávacím procesu.

Převážná část studijních pobytů byla realizována u vybraných organizačních článků
Krajských ředitelství policie Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, dále pak
u inspektorátů cizinecké policie v Praze a v Brně. Byly realizovány na základě zařazení
a odbornosti učitelů především u základních útvarů služby pořádkové, dopravní a cizinecké
policie, u útvarů služby kriminální policie a vyšetřování, u služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál, dále pak u útvarů speciálních činností, orgánů státní správy a dalších složek
Ministerstva vnitra.

Vzdělávání středoškolské bakalářské magisterské doktorské Celkem

Policisté - 1 - - 1

Zaměstnanci 1 - 1 - 2

Celkem 1 1 1 - 3
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Aktivity pedagogických pracovníků školy

- rozvoj a koordinace spolupráce středních odborných škol s oprávněním k výuce oboru
vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost,

- zajištění odborných seminářů a kurzů dle aktuálních požadavků škol a policejní praxe,

- aktivní zapojení pedagogických pracovníků do programů Národního institutu pro další
vzdělávání,

- zajištění překladatelské služby a tlumočení pro potřeby Policie ČR,

- spolupráce s Kriminalistickým ústavem Praha,

- spolupráce s vysokými školami (Policejní akademií v Praze, Univerzitou obrany v Brně,
Ostravskou univerzitou v Ostravě, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitou
Palackého v Olomouci),

- spolupráce s vyššími odbornými školami v regionu,

- spolupráce se středními školami v regionu Zlínského kraje,

- stálá spolupráce s Ústavem soudního lékařství FN v Olomouci,

- spolupráce s Nadací T. Bati ve Zlíně,

- spolupráce s Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím ve Zlíně,

- spolupráce s Arcibiskupstvím v Olomouci,

- příprava studujících na účast ve studentských soutěžích a přehlídkách.
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Mezinárodní aktivity a projekty školy

Zahraniční aktivity školy byly zaměřeny na spolupráci s těmito partnerskými školami
v zahraničí:

- Škola SG v Koszalinu (Polsko)

- Škola Policije v Katowicích (Polsko)

- Střední odborná škola PZ v Pezinku (Slovensko)

- Střední odborná škola PZ v Košicích (Slovensko)

Nově byla navázána spolupráce se Střediskem školení Straže Graničnej v Lubani. V říjnu
2011 a v březnu 2012 proběhla reciproční setkání vedení obou institucí.

Mezinárodní spolupráce s partnery byla soustředěna zejména na reciproční účast na
instrukčně metodických zaměstnáních:

- v říjnu 2011 škola uspořádala dva semináře za účasti zahraničních partnerů ze Slovenska,
Polska a Německa,

Informační systémy policie v návaznosti na ochranu a zabezpečení dat, počítačová
kriminalita
Problematika cestovních dokladů

Lektoři ze školy SG v Koszalinu přednesli tuto problematiku také studujícím vyšší odborné
školy,

- v říjnu 2011 se učitelé předmětového oddělení služby pořádkové a dopravní policie
zúčastnili semináře „Zvláštnosti šetření dopravních nehod“, který pořádala partnerská škola
SOŠ PZ Košice,

- na přelomu listopadu a prosince uspořádalo předmětové oddělení společenskovědních
předmětů mezinárodní metodické zaměstnání učitelů policejních škol na téma
„Psychologické aspekty služebních zákroků a donucovacích prostředků“. Ze zahraničí se
zúčastnili zástupci SOŠ PZ Pezinok a ze Střediska školení SG v Lubani,

- 15. listopadu se uskutečnilo instrukčně metodické zaměstnání „Využití tonfy“ za účasti
zástupců školy SG v Koszalinu a policistů z BPOL,

- v březnu 2012 zorganizovalo předmětové oddělení služební přípravy instrukčně metodické
zaměstnání „Právní aspekty a technika použití teleskopického obušku“. Zúčastnili se
i kolegové ze SOŠ PZ Pezinok,

- v dubnu 2012 se uskutečnil seminář s názvem „Taktika služebních zákroků v budovách“ za
účasti našich zahraničních partnerů ze SOŠ PZ Pezinok, Košice, z Policejní školy
v Katovicích a z BPOL,

- v dubnu 2012 se na základě pozvání ředitele Školícího střediska SG v Lubani účastnil tým
policistů z VPŠ a SPŠ MV v Holešově mezinárodního mistrovství SG ve střelbě,

- na základě žádosti Ministerstva vnitra Slovenské republiky proběhlo ve spolupráci
s Ředitelstvím služby cizinecké policie v květnu v Holešově jednodenní školení
slovenských policistů ke speciální technice,

- v červnu se zúčastnili zástupci předmětových oddělení školy odborného semináře
k integrované výuce, který pořádala SOŠ PZ Pezinok. Došlo k výměně pedagogických
zkušeností ze vzdělávání v odborných kurzech profesního vzdělávání policistů,

- začátkem července se učitelé služební přípravy zúčastnili semináře s názvem „Zadržení
nebezpečného pachatele s použitím donucovacích prostředků“, který pořádala Policejní
škola v Katovicích.

�

�
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Bavorská pohotovostní policie

Ředitelství Spolkové policie Mnichov

8. prosince 2011 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi policejním prezidentem
Bavorské pohotovostní policie Wolfgangem Sommerem a ředitelem VPŠ a SPŠ MV v Holešově
plk. Ing. Janem Dvořákem. Obsahem dohody je reciproční účast policistů na odborných
seminářích, jazykové stáže našich studentů ve vzdělávacích střediscích bavorské policie
a pořádání jazykových kurzů českého jazyka ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově pro policisty

Bavorské pohotovostní policie.

Na základě dohody o spolupráci
proběhla v únoru 2012 první stáž
studentů vyšší odborné školy ve
vzdělávacím centru Bavorské policie
v Sulzbach-Rosenbergu. Stáž byla
realizována jako součást jazykového
vzdělávání. V červnu se pak uskuteč-
nila stáž žáků třetího ročníku střední
odborné školy ve výcvikovém
středisku bavorské policie v Nabbur-
gu.

V červenci se uskutečnilo slavnostní setkání vedení VPŠ a SPŠ MV v Holešově a představitelů
Spolkové policie u příležitosti
20. výročí zahájení spolupráce
mezi oběma institucemi, která se
vyprofilovala do oblasti jazyko-
vého vzdělávání a do oblasti
výkonu služby – především výkonu
služby ve společných hlídkách.

Při příležitosti této události byl
vytvořen almanach dokládající
20 let vzájemné spolupráce.
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Další zahraniční aktivity

- MEPA (Středoevropská policejní akademie) - v září 2011 proběhlo v Holešově týdenní
soustředění kurzu specialistů pro integrovanou hraniční bezpečnost,

- twinningový projekt „Protikorupční strategie principů integrity a etiky v policejní službě” –
v říjnu 2011 se uskutečnilo setkání pedagogů, zabývajících se problematikou korupce
a korupčního jednání,

- jazykové stáže zahraničních partnerů - škola každoročně umožňuje jazykovou stáž polské
policistky por. Anny Lary z útvaru Straže Graničnej v Ratiboři zaměřenou na spolupráci při
odborném vzdělávání policistů cizinecké policie,

- mezinárodní konference „Cizí jazyky v EU“, pořádaná Akademií PZ v Bratislavě v dubnu
2012,

- mezinárodní projekt „Lidská práva – společné závazky a problémy v systému policejního
výcviku“ – v průběhu roku byl završen, partnery v projektu byla policejní škola v Polsku,
Portugalsku, Německu, Rumunsku a na Slovensku.

Agentura FRONTEX je evropskou agenturou pro řízení
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států
Evropské unie. Agentura FRONTEX byla založena jako
agentura Společenství nařízením rady (ES) č. 2007/2004 ze
dne 26. 10. 2004 za účelem koordinace operativní spolupráce na evropské úrovni s cílem
posílit ochranu vnějších hranic. Ředitelství služby cizinecké policie je hlavním gestorem za
Českou republiku a jeho zástupci se pravidelně účastní zasedání správní rady a expertních
jednání. Jedním z pilířů agentury Frontex je Výcvikové oddělení (TRU), které podporuje členské
státy v odborné přípravě policistů, včetně vypracovávání společných standardů odborné
přípravy.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově je jedinou školou v systému policejního vzdělávání speci-
alizovanou na vzdělávání policistů služby cizinecké policie. Aktivně se zapojuje do tvorby
a implementace v následujících projektech „Common Core Curriculum EU Border Guard Basic
Training“ (CCC), který již byl implementován do národního vzdělávacího programu pro
policisty služby cizinecké policie, a projekt „Common Core Curriculum – teachers´Exchange“,
jehož cílem je povýšit úroveň kooperability, získání osobních praktických zkušeností se
společnou operací agentury Frontex na vnějších hranicích EU, sdílení těchto informací mezi
učiteli služby cizinecké policie a jejich promítnutí do národního policejního vzdělávání.
Dalšími projekty, ve kterých jsou zástupci školy zapojeni, jsou projekt „Common Mid Level
Curriculum“ (CMC), který je zaměřen na vzdělávání policistů služby cizinecké policie na úrovni
vyššího policejního školství a „Sectoral Qualifications Framework Validation I“.

CEPOL poskytuje základnu pro vzdělávání vyšších policejních
důstojníků z celé Evropy s cílem podporovat mezinárodní spolupráci v boji
proti trestné činnost, zajišťování veřejné bezpečnosti a pořádku a organi-
zování vzdělávacích, vědeckých a výzkumných aktivit.

Škola se intenzivně zapojila do výměnného programu (Exchange Programme) v prioritách
„Policejní výcvik a vzdělávací systémy“ a „Výukové prostředí“. Program pracuje na reciproční

Agentura FRONTEX (z francouzštiny: „Frontieres extérieures“)

Cepol
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bázi. V listopadu 2011 absolvoval plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. dvoutýdenní stáž
v Hessenském policejním centru ve Wiesbadenu/Muhl-heimu. V květnu 2012 pak škola přijala
zástupce rumunské policie. Program byl zaměřen na oblast policejního školství, na oblast
přímého výkonu služby v rámci jednotlivých krajských ředitelství.

14. a 15. března 2012 se konal I. ročník otevřené soutěže odstřelovačů. Místem konání byla
střelnice VPŠ a SPŠ MV v Dobroticích.

Ve dnech 29. 5. až 1. 6. 2012 se na střelnici Daskabát ve vojenském výcvikovém prostoru
Libavá uskutečnil 14. ročník soutěže „O pohár policejního prezidenta ve střelbě z odstřelovací
pušky s mezinárodní účastí“. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 146 odstřelovačů, z toho
57 ze speciálních jednotek Policie ČR a Armády České republiky a 89 zahraničních soutěžících.
Vítězem soutěže jednotlivců i dvojic byli vyhlášení policisté z ruské speciální jednotky ALFA.

Mezinárodní soutěže ve střelbě z odstřelovací pušky
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Preventivní programy
Začátkem školního roku připravila škola třídenní adaptační pobyt pro žáky prvního ročníku

střední školy. Program byl postaven na workshopech zaměřených na vzájemné poznávání
nových spolužáků, na soudržnost a spolupráci v kolektivu a na nastavení dobrého sociálního
klimatu ve třídě. Část programu byla věnována peer aktivitám v oblasti xenofobie, rasismu
a extremismu. Nechyběly ani sportovní aktivity podporující smysl pro fair play, týmovou práci,
toleranci a pomoc druhým.

V říjnu proběhl víkendový program na proškolení vybraných žáků z prvního ročníku
k vrstevnickému peer-programu v oblasti návykových látek, rasismu, xenofobie a extremismu.
Díky této akci škola získala 20 nových peer aktivistů, kteří již v průběhu roku sami působili
v roli lektorů na Středním odborném učilišti Holešov nebo v 1. ZŠ v Holešově.

V listopadu 2011 proběhla beseda u třetího ročníku beseda s pracovníkem K-Centra
v Kroměříži na téma drogy a návykové látky. Na životním příběhu mladého muže v prezentaci
„Drogová kariéra“ byly jasně demonstrovány destruktivní vlivy návykových látek na život
člověka.

Od roku 2006 škola podporuje v rámci projektu „Adopce na dálku“ Mervis Shabe, holčičku
ze Zambie. V listopadu se uskutečnil „Jarmark pro Mervis“, kde se prodávaly výrobky žáků
střední školy a výtěžek putoval na pokrytí nákladů na vzdělání „naší Mervis“.

Na začátku prosince uspořádala škola v kině Svět v Holešově akademii s názvem „Náš svět je
společný, ale i odlišný“. Přehlídka volnočasových aktivit žáků, která byla součástí akademie, se
uskutečnila ve spolupráci se Střední školou oděvní a služeb Vizovice. Cílem bylo ukázat, že je
naše škola multikulturní a žáci se umí bavit bez předsudků a bez ohledu na národnost.

V prosinci 2012 proběhl projektový den pro žáky maturitního vzdělávání. Kromě
jednotlivých předmětových oddělení se do akce zapojily i výkonné úvary Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje. Pro žáky byly připraveny profesně orientované přednášky
(agresivita mládeže, divácké násilí, extremismus, profilace osob), workshopy k prevenci
rizikového chování (bezpečnost silničního provozu, poskytnutí první pomoci, trestná činnost
u mládeže) a v neposlední řadě i peer program v oblasti návykových látek.

Žáci třetího ročníku se pravidelně zúčastňují konference „Cesty krve“, kterou organizuje
Oblastní pobočka Českého červeného kříže ve Zlíně. Škola podporuje program „Od konference
Cesty krve k samotnému bezplatnému dárcovství krve“. Dobrovolní dárci z řad našich žáků
i zaměstnanců školy opakovaně bezplatně darují krev v Baťově nemocnici ve Zlíně.

V průběhu školního roku 2011/2012 se škola zaměřila také na zvládání krizových situací
a krizovou komunikaci. Pro žáky byly organizovány semináře s názvem „Prevence zvládání
náročných životních situací aneb Co je stresem pro Tebe?“. Pro pedagogy byl určen seminář
„Jak zvládnout zátěž nejen v povolání aneb Kolik měří můj stres?“ Semináře připravili učitelé
předmětového oddělení společenskovědních předmětů.
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Každoročně se žáci školy zapojují do studentských oslav „Majáles“. Ústřední heslo pro rok
2012 znělo „Konec světa aneb Po nás potopa“. Nápadité, kreativní a vtipné scénky našich
studentů se pravidelně umisťují na předních místech celoměstského kola „Majálesu“, který
probíhá v zámeckém parku v Holešově.

V průběhu školního roku se uskutečnila řada jednodenních akcí preventivního charakteru –
návštěva pietních a kulturních míst (Osvětim, synagoga Holešov, Rómské muzeum Brno,
Vlastivědné muzeum Olomouc, výstava „O moravských zločinech a trestech“).

Významnou roli při pořádání preventivních akcí sehrává spolupráce s útvary Policie ČR
(Pyrotechnická služba Olomouc, Oddělení služební hipologie Zlín, Výcvikové středisko
služebních psů a psovodů Dobrotice aj.). Zajímavá je pro žáky exkurze do věznice Mírov nebo
návštěva Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě.

Od roku 2005 jsou žáci školy zapojeni do mezinárodního programu „Cena vévody z Edin-
burgu“. V červnu převzalo v Praze šest žákyň školy z rukou předsedy tohoto programu bronzové
a stříbrné diplomy za dosavadní práci. Odměnou jim byla také návštěva Poslanecké sněmovny
a setkání s místopředsedkyní vlády Karolínou Peak.

V průběhu celého školního roku probíhal ve škole ve spolupráci s Arcibiskupstvím v Olo-
mouci seminář mravní a křesťanské výchovy, jehož cílem bylo vytvoření základu profesní etiky
a zprostředkování hodnot atraktivní zážitkovou formou se zaměřením na oblast rozvoje
charakteru a osobnosti žáků, etického chování a jednání.

24. května uspořádala škola za podpory města Holešova prezentační akci v prostorách
zámecké zahrady v Holešově s názvem „Den Policie ČR 2012“. Akce byla určena žákům
a studentům škol holešovského regionu, veřejnosti a také těm nejmenším a „nejvděčnějším“
divákům – dětem z mateřských škol.

Program začal ukázkou činnosti integrovaného záchranného systému v podobě zásahu
hasičského záchranného sboru, který z havarovaného osobního vozidla vyprošťoval zraněnou
osobu za použití speciální techniky. Zraněné osoby se hned ujala zdravotnická záchranná
služba z Kroměříže. Poté následovala ukázka oddílu služební hipologie Krajského ředitelství
policie Zlínského kraje. Třetí v pořadí dynamických ukázek bylo akční zadržení nebezpečného
pachatele v provedení Vojenské policie Olomouc.

Ke zhlédnutí bylo i stanoviště odboru pořádkové policie Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, který prezentoval speciálně vybavené monitorovací vozidlo. To je
koncipováno jako velitelské mobilní stanoviště především pro hromadné akce pod jednotným

Den Policie ČR
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velením. Výstroj a výzbroj představila i speciální pořádková jednotka. Tradičně velký úspěch
slavila ukázka výcviku služebních psů z výcvikového střediska služebních psů a psovodů
Dobrotice. Letos poprvé měli návštěvníci možnost vidět práci sokolníka z výcvikové základny
vrtulníků z letiště v Přerově. O další atraktivní ukázku se postarala pyrotechnická služba
z Olomouce.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově prezentovala jednotlivá předmětová oddělení. Velkou pozornost
si vysloužil stan s laserovou pistolovou střelnicí, kde si zájemci mohli do terčů pomocí laseru
vystřelit služební zbraní. Velký ohlas sklidili i učitelé kriminalistiky, se kterými si účastnici mohli
vyzkoušet roli Sherlocka Holmese v podobě odebrání otisků prstů. Služba cizinecké policie
vydávala cestovní pasy s identifikačním listem a čtecí zónou. Kdo chtěl cestovat „za hranice“
a poznávat hlavní města států Evropské unie, dostal i razítko do pasu. Stanoviště bylo
obohaceno i o prohlídku speciálního vozidla „Schengenbus“ s termovizí a s technickými
prostředky ke zkoumání pravosti cestovních dokladů. Velmi poučné bylo stanoviště služby
dopravní policie s ukázkami poskytování první pomoci. Zájemci si mohli vyzkoušet i přístroj
Dräger, který je určen ke zjišťování přítomnosti alkoholu v dechu řidičů. Škola představila
i výuku prvků sebeobrany, kterou předvedli žáci druhého ročníku pod vedením svých učitelů.

Policie ČR je prioritním partnerem pro práci školy. Koncepce vzdělávání je konzultována
vždy se zástupci Policie ČR, která se také podílí na bezprostřední realizaci odborných
předmětů, odborné praxe a závěrečných zkoušek.

Policie se podílí na propagaci školy v jednotlivých krajích, proto má škola stále velké
množství zájemců o vzdělávání z řad majority i minorit. Díky tomu může vybírat z uchazečů ty
nejlepší a zajistit tak vysokou úroveň svých absolventů.

Spolupráce s Policií České republiky
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Spolupráce s městem, školami a institucemi

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Škola je významným partnerem města Holešova při zabezpečení výchovně-kulturních
a preventivních akcí. Zaměstnanci školy pracují v komisích města a podílí se na kulturních,
společenských i sportovních akcích.

- Bezpečný pohyb na silnici, šikana mezi žáky (ZŠ Rymice)

- Bezpečně do školy (ZŠ Hradčovice)

- Den pro zdraví (3. ZŠ Holešov)

- Na kole jen s přilbou (Holešov)

- Evropský den bez aut (Holešov, Kroměříž)

- Mezinárodní den ošetřovatelství (Kroměříž)

- Hlídky mladých zdravotníků (Kroměříž, Zlín)

- Bike Maratón Drásal (Holešov)

- spolupráce školy se středisky volného času v Holešově

- spolupráce s Městským kulturním střediskem Holešov

- spolupráce s Charitou a Centrem pro seniory v Holešově a ve Zlíně

- účast a podíl na charitativních akcích

- 14. maturitní ples školy

- školní vlastivědné akce a výchovně vzdělávací zájezdy

- vedení a činnost zájmových kroužků (střelecký, šachový, sportovní a další)

Projekt „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole
a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově“ byl na základě schválených dotací
z MŠMT zahájen dne 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2012. Od 1. 7. 2012 je projekt realizován
v rámci udržitelnosti, která je stanovena do roku 2017. Klíčové aktivity projektu budou v tomto
období plně hrazeny z prostředků školy.

V době od 1. 3. 2010 – 30. 6. 2012 navštívil realizační tým 106 úřadů, 314 základních škol
a vytypoval 438 žáků z 9. tříd, se kterými systematicky pracoval a připravoval je na přijímací
řízení. Ke vzdělávání bylo v tomto období celkem přijato 55 žáků z 15 národnostních menšin.

V průběhu realizace projektu byly vytvořeny 4 vzdělávací programy v oblasti problematiky
menšin:

1. Mutikulturní integrace
2. Národnostní menšiny v České republice
3. Interkulturní komunikace, komunikace s vybranými subkulturami a alternativními

kulturami
4. Andragogická komunikace s vybranými cílovými skupinami

Dále bylo zpracováno 12 podpůrných výukových materiálů z předmětů: český jazyk,
anglický jazyk, německý jazyk, biologie, dějepis, fyzika, chemie, logika, matematika, tělesná
příprava, všeobecný přehled, zeměpis.

V rámci projektu „Vzdělávání příslušníků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole
a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově“ se ve školním roce 2011/2012
vzdělávalo 51 žáků z 14 národnostních menšin (1. ročník -13 žáků, 2. ročník - 16 žáků,
3. ročník -10 žáků, 4. ročník - 12 žáků). Všech 12 žáků 4. ročníku ukončilo úspěšně vzdělávání
ve škole a přistoupilo k vykonání maturitní zkoušky, u které 10 uspělo.

Projekt bude ukončen v únoru 2013 a bude následovat pětileté období udržitelnosti projektu,
kdy budou klíčové aktivity hrazeny z prostředků školy.
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Ocenění za nejlepší preventivní program za školní rok 2010/2011
Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení nejlepších preventivních

programů ve Zlínském kraji za školní rok 2010/2011, které se konalo v Galerii Reduta
v Uherském Hradišti.

Slavnostní setkání ředitelů škol a metodiků prevence oceněných škol s představiteli Zlínského
kraje a zástupcem MŠMT probíhalo ve velice příjemné atmosféře i za přítomnosti starosty města
Uherského Hradiště, které se organizačně na celé akci podílelo.

Celkem bylo Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve
spolupráci s metodičkami prevence, pracovnicemi Krajské pedagogicko-psychologické poradny
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků evaluováno 255 preventivních
programů.

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola se umístila se svými preventivními aktivitami na
prvním místě v rámci středních škol na kroměřížsku. Ocenění převzal zástupce ředitele -
vedoucí kanceláře ředitele plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. a metodička prevence
pplk. Mgr. Eva Vichlendová. Součástí ocenění je i pamětní medaile hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka za kvalitní prevenci rizikového chování.
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Účast ve studentských soutěžích

Středoškolská odborná činnost

Finanční gramotnost

Podmínky zapojení do 34. soutěžního ročníku středoškolské odborné činnosti splnilo celkem
5 žáků, kteří v daném termínu odevzdali soutěžní práce. Všech pět soutěžních prací postupně
postoupilo ze školního, městského až do okresního kola soutěže, dvě práce postoupily do
krajského, kde obsadily přední místa:

5. místo: Anastasiya Mykhaylova - „Ukrajinská menšina v ČR-její zvyky, tradice a kultura“,
soutěžní obor č. 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

6. místo: Daniel Brázdil - „Bitva na ostrově Peleliu“, soutěžní obor č. 12 Tvorba učebních
pomůcek

Na středoškolské odborné činnosti se podílí nejen žáci, ale i členové pedagogického sboru,
kteří jsou nejenom vedoucími prací, ale také jsou zapojeni v hodnotících komisích jednotlivých
kol soutěže.

Součástí profesního vzdělávání žáků bylo rozvíjení jejich finanční gramotnosti. Důraz byl
kladen na otázky majetku a vlastnictví, peněz a placení, hospodaření domácností, na ceny,
ekonomiku a dělbu práce, princip tržního hospodářství, finanční trh, finanční plánování a daně.
Vyústěním rozvoje finanční gramotnosti žáků bylo jejich zapojení do 3. ročníku soutěže
„Finanční gramotnost“ pořádané MŠMT v Praze. Do školního kola byli zapojeni všichni žáci
4. ročníku. Reprezentační družstvo 4. ročníku skončilo na prvním místě v okresním kole
a v rámci celého Zlínského kraje obsadilo 4. místo.
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Sportovní soutěže

Krajské kolo silového čtyřboje středních škol

Republikové finále a celostátní kolo v silovém čtyřboji středních škol

Mistrovství Evropy národů dračích lodí v Nottinghamu, Velká Británie

14. března 2012 proběhlo v tělocvičně naší školy krajské kolo silového čtyřboje středních
škol. Družstvo dívek obsadilo 1. místo a v jednotlivkyních zvítězila žákyně VPŠ a SPŠ MV
v Holešově Martina Dvořáková. Družstvo chlapců bylo druhé a vítězem soutěže jednotlivců se
stal žák VPŠ a SPŠ MV v Holešově Phi Viet Duc.

Ve dnech 26. – 27. dubna 2012 proběhlo v naší škole republikové finále a celostátní kolo
v silovém čtyřboji středních škol. Družstvo dívek i chlapců naší školy se umístilo na 4. místě,
v soutěži jednotlivců byl žák Phi Viet Duc třetí.

Vyučující tělesné přípravy se nominovali na mistrovství Evropy národů dračích lodí, které se
konalo v červenci 2012 ve Velké Británii a dosáhli zde vynikajících výsledků:

kpt. Mgr. Pavel Válek
obsadil 2 x 1. místo, 1 x 2. místo a 1 x 3. místo v kategorii senior nad 50 let

plk. Mgr. Karel Hrudík
obsadil 3 x 3. místo v kategorii senior nad 40 let
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V období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední policejní
škole MV v Holešově tyto vnější kontroly a audity:

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Termín Kontrolu provedl Předmět kontroly

Nejvyšší kontrolní úřad

Zdravotnické zařízení MV
Oblastní ZZ Brno

Odbor personální
Ministerstva vnitra Praha

Odbor sociálního zabezpečení MV

Prosinec 2011

Říjen 2011

Září 2011

Duben 2012

Peněžní prostředky určené k naplnění cílů
společné migrační a azylové politiky EU

Plánovaná kontrola zaměřená na dodržování
obecně závazných právních předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví, při poskytování
stravovacích služeb.

Kontrolní průzkum zaměřený na aplikaci
právních předpisů v oblasti personální práce,
zejména zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
a předpisů souvisejících
(Záznam č.j. MV-87037-3/SP-2011
ze dne 22. 9. 2011)

Kontrola správnosti a úplnosti vedení záznamů
o sociálním pojištění, stavu vyplňování
evidenčních listů důchodového pojištění
a agendy výsluhových nároků

Při provedených kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, závažná porušení právních
předpisů nebo škoda na majetku státu. V rámci kontroly Odboru sociálního zabezpečení MV byl
zjištěn přeplatek ve výši 5.106,-- Kč na odchodném. Pohledávka za zaměstnancem byla uznána
a bude splacena na základě písemné dohody do 20. 12. 2012. Na základě doporučení
kontrolních orgánů byla přijata opatření k nápravě věcných nedostatků nebo zefektivnění
činnosti.

Při kontrolách provedených vlastními kontrolními orgány nebyly zjištěny závažné nedostatky
nebo závažná porušení právních předpisů. Zjištěné věcné nedostatky byly řešeny okamžitě
uvedením v bezvadný stav a přijetím nových opatření k zamezení vzniku opakovaných
nedostatků.

V průběhu školního roku 2011/2012 byly v souladu s plánem interního auditu u Vyšší policej-
ní školy a Střední policejní školy MV v Holešově provedeny 3 interní audity, z toho 2 následné.
Auditované oblasti:

- Audit kontrolního systému

Následný audit - Poskytování ubytování a ubytovacích služeb

Následný audit - Zadávání veřejných zakázek

Provedené audity nevykazují zásadní nedostatky ani závažná porušení platných právních
předpisů.

�

�

Interní audit
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Organizační složka státu Česká republika – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově hospodaří s majetkem v celkové hodnotě - viz následující
tabulka. Majetek je využíván v souladu se zřizovací listinou především k poskytování vzdělávání
v akreditovaných vzdělávacích programech, dále je majetek školy využíván k činnostem
souvisejícím se zajištěním vzdělávání (závodní stravování, odborná bezpečnostní příprava,
provozování střelnic, tisk studijních materiálů, ubytovací služby, finanční, materiální a tech-
nické zabezpečení výuky atp.) a s provozem autodopravy, autoopravárenství (automobilní
opravna, stanice technické kontroly a stanice měření emisí).

V roce 2011 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozpočtovány běžné výdaje ve výši 170.358 tis.
Kč. Ty se v průběhu roku snížily o 6.689 tis. Kč na 163.669 tis. Kč.

- snížení mzdových prostředků a souvisejících výdajů o 11.127 tis. Kč,
- navýšení rozpočtu v rámci ostatních provozních výdajů o 3.881 tis. Kč,
- navýšení rozpočtu o dávky nemocenské péče a odchodné ve výši 557 tis. Kč.

Došlo k zapojení mimorozpočtových prostředků v celkové výši 209 tis. Kč (účast v rámci
programu Leonardo da Vinci Partnerschip 206 tis. Kč a poskytnutá dotace z Městského úřadu
Holešov na podporu „PEER“ programu 3 tis. Kč).

Škola v roce 2011 použila nároky z nespotřebovaných výdajů na neprofilující výdaje
v celkové výši 536.239,25 Kč,

- na ostatní běžné výdaje (stavební opravy) 336.239,25 Kč,
- mzdové výdaje (práce dle dohod) 200.000,00 Kč.

Povolené snížení nároků z nespotřebovaných výdajů bylo následující:

- ostatní neprofilující výdaje ve výši 14.737,00 Kč, prostředky nebyly použity vzhledem
k tomu, že byly účelově vázány v rámci programu „Integrace romské komunity“
FO:056.0000.000.00N,

- profilující výdaje ve výši 23.774,00 Kč, nedočerpání prostředků účelově vázaných v rámci
projektů „Fondu pro vnější hranice FVH 2009-3,

- profilující výdaje ve výši 8.658,20 Kč nedočerpání prostředků účelově vázaných v rámci
třinácti projektů ukončených k 31. 12. 2010.

V průběhu roku 2011 nebyla plně obsazena systemizovaná místa příslušníků Policie ČR
zařazených ve škole. Část mzdových prostředků vázaná na nenaplněné stavy byla převedena
jiným OSS MV a o část prostředků byly upraveny závazné limity mzdových prostředků VPŠ
a SPŠ MV v Holešově. Celkové snížení mzdových prostředků a souvisejících výdajů bylo
realizováno ve výši 11.127 tis. Kč.

V roce 2011 byly realizovány následující projekty se zapojením prostředků EU:

- projekt „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešově“,

- projekt „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“. Na oba
projekty byly rozepsány průřezové ukazatele ve výši 3.016 tis. Kč, v tom:

- ze státního rozpočtu 455 tis. Kč,

- podíl rozpočtu EU 2.560 tis. Kč.

Základní údaje o hospodaření školy
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VPŠ a SPŠ MV v Holešově odepisuje majetek v souladu s Českým účetním standardem
č. 708. Poprvé použila metodu odpisování k 31. 12. 2011. V souladu s odpisovým plánem je
v roce 2012 odepisováno měsíčně, podle pravidel zjednodušeného způsobu. Účetní jednotka
vede účetnictví v plném rozsahu a používá metody stanovené vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy (č. 701-708).

Věcná břemena na nemovitém majetku nejsou. K 31. 12. 2011 neměla VPŠ a SPŠ MV
Holešov žádné dlouhodobé pohledávky. Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 34.054,00 Kč a
jsou vymáhány na základě rozhodnutí soudu.

Název Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2011

Stálá aktiva 774 835 468,35 466 453 211,18
Dlouhodobý nehmotný majetek 223 379,60 148 919,73

Software (013) 223 379,60 148 919,73

Drobný DNM (018) 1 725 388,06 1 141 243,21

Oprávky k drobnému DNM (078) -1 725 388,06 -1 141 243,21

Stavby (021) 676 669 897,87 406 753 057,73

Samostatné movité věci (022) 888 955 280,38 54 092 228,22

Drobný DHM (028) 69 647 102,57 69 256 797,71

Pozemky (031) 4 984 005,50 4 984 005,50

Nedokončený DHM (042) 4 005 905,00 475 0000,00

Oprávky k drobnému DHM (088) - 69 647 102,57 - 69 256 797,71

Materiál na skladě (112) 10 353 431,62 10 080 2844,63

Zvířata (124, 139) 87 100,00 97 100,00

Opravné položky k ostat. krátkodob. pohl. (199) - 2 959,40 - 60,40

Odběratelé (311) 4 825,80 18 556,00

Poskytnuté provozní zálohy (314) 1 834 935,00 1 563 474,00

Pohledávky za rozpočt. příjmy (315) 1 387 231,00 958 217,00

Pohledávky za zaměstnanci (335) 66 361,00 82 337,00

Daň z přidané hodnoty (343) 0,00 0,00

Ostatní krátkodobé pohledávky (377) 93 661,11 65 865,39

Příjmy příštích období (385) 0,00 58 970,10

Dohadné účty aktivní (388) 64 627,34 0,00

Běžný účet (241) 433 821,69 418 773,44

Běžný účet FKSP (243) 342 196,41 417 189,81

Ostatní běžné účty (245) 15 063 251,00 10 982 564,00

Běžné účty finančních fondů (225) 0,000 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 774 615 088,75 466 304 291,45

Oběžná aktiva 29 833 119,37 24 743 270,97
Zásoby 10 440 53,62 10 177 384,63

Krátkodobé pohledávky 3 451 641,25 2 747 359,09

Krátkodobý finanční majetek 15 940 946,50 11 818 527,25

AKTIVA celkem 804 671 587,72 491 196 482,15
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Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v Kč)

Název Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2011

Vlastní kapitál 786 341 748,97 477 909 129,31
Jmění účetní jednotky a upravující položky 773 107 746,99 464 608 799,03

Výsledek hospodaření - 187 483 209,92 - 335 789 347,25

Fondy účetní jednotky 637 251,881 491 357,81

Cizí zdroje 18 329 838,75 13 287 352,84
Krátkodobé závazky 18 329 838,75 13 287 352,84

PASIVA celkem 804 671 587,72 491 196 482,15

Jmění účetní jednotky (401) 841 816 885,37 839 851 544,38

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (403) 0,00 0,00

Agregované příjmy a výdaje minulých let (404) 200 079 960,09 348 598 319,72

Oceňovací rozdíly při změně metody (406) - 68 709 138,38 - 375 242 745,35

Nerozděl. výsledek hospodaření minulých let (432) -187 483 209,92 - 187 483 209,92

Výsledek hospodař. běžného účetního období (493) 0,00 - 148 306 137,33

FKSP (412) 535 574,41 491 357,81

RF z ostatních titulů (414) 101 677,40 0,00

Dodavatelé (321) 383 894,00 - 5 627,83

Zaměstnanci (331) 8 393 532,00 5 912 789,00

Závazky ze soc. zabezp a zdrav. poj. (336) 4 486 698,00 3 337 400,00

Ostatní přímé daně (342) 1 350 710,00 809 290,00

Daň z přidané hodnoty (343) 597,00 34 540,93

Jiné pohledávky (378) 957 4055,20 1 114 580,79

Výdaje příštích období (383) 454 137,88 591 050,54

Dohadné účty pasivní (389) 2 302 864,67 1 493 329,41

Ukazatel Rozpočet R1 Rozpočet R2 MRZ
a nároky rozpočet

PŘÍJMY CELKEM - 16 891 000,00 - 16 891 000,00 0,00 - 16 891 000,00 - 16 066 727,00

VÝDAJE CELKEM 170 358 000,00 163 669 000,00 745 751,56 164 414 751,56 163 679 393,15

Vázání Konečný Skutečnost

0,00

0,00

Daňové příjmy 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00

Příjmy z pojistného a příspěvek - 14 881 000,00 - 14 881 000,00 - 14 881 000,00 - 13 102 689,00

Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery - 2 010 000,00 - 2 010 000,00 - 2 010 000,00 - 2 743 649,81

v tom: příjmy z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy z finančních machanismů 0,00 0,000 0,00 0,00

ostatní nedaňové a kapit. příjmy - 2 010 000,00 - 2 010 000,00 - 2 010 000,00 - 2 743 649,81

z toho odprodeje majetku - 15 000,000 - 15 000,00 - 15 000,00 - 34 123,00

mzdové výdaje bez EU a FM 131 047 000,00 121 021 000,00 143 963 000,00 143 516 258,87

v tom: platy zaměstnanců celkem 97 556 000,00 103 760 000,00 105 774 184,66 105 520 782,87

z toho:platy občanských zaměstnanců 48 449 000,00 48 449 000,00 48 449 000,00 48 448 979,00

platy příslušníků 47 242 000,00 39 242 000,00 39 242 000,00 39 241 984,00

ostatní platby za provedenou práci 1 865 000,00 1 763 000,00 251 184,66 2 014 184,66 1 760 984,00

povinné pojistné 32 535 000,00 29 590 000,00 29 590 000,00 29 509 626,00

převod do FKSP 956 000,00 876 000,00 876 000,00 876 000,00

Ostatní sociální dávky 750 000,00 1 307 000,00 1 307 000,00 1 305 983,00

Výdaje pro.fin. EDS/SMVS bez EU a FM 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje z rozpočtu Evropské unie 3 016 000,00 3 016 000,00 2 430 056,17 2 430 056,17

v tom: EU z EDS/SMVS 0,000 0,00 0,000 0,00

EU z běžných výdajů 3 016 000,00 3 016 000,00 2 430 056,17 2 430 056,17

Výdaje z finančních mechanismů 0,00 0,000 0,00 0,00

v tom: FM z EDS/SMVS 0,000 0,00 0,00 0,00

FM z běžných výdajů 0,000 0,00 0,000 0,00

Výzkum, vývoj, inovace bez EU a FM 0,000 0,00 0,000 0,00

Ostatní běžné výdaje bez EU a FM 35 545 000,00 39 426 000,00 496 566,00 39 922 566,90 39 896 268,67

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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V oblasti příjmů (nedaňových příjmů) získaných odprodejem movitého a nemovitého
majetku nedošlo k významným plněním. V roce 2011 škola odprodávala pouze kovový odpad
(šrot) v celkové hodnotě 34.123,00 Kč.

Oblast příjmů zahrnuje transfery, kdy škola obdržela neinvestiční dar ve výši 3 tis. Kč od
MÚ Holešov na Peer program a doplatek na základě grantové smlouvy v rámci Programu
celoživotního vzdělávání „Leonardo da Vinci Partnership“ ve výši 104.834,91 Kč.

Do příjmů zahrnujeme i vrácený přeplatek elektrické energie za rok 2010 a náhrady škod
v celkové výši 145.931,52 Kč.

Ostatní nedaňové příjmy nahodilého charakteru jsou především vratky mzdových
prostředků a daně z přidané hodnoty z předchozích let ve výši 18.579,29 Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti
jsou závislé na objemu vyplacených služebních příjmů policistů stálého stavu VPŠ a SPŠ MV
v Holešově. V roce 2011 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.

Vyhodnocení údajů o příjmech
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Předložená výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s ustanovením § 10
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva
vnitra č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení školského zákona.

Ve školním roce 2011/2012 splnila škola základní cíle a úkoly. Byla potvrzena správnost
přijatých koncepcí rozvoje školy jak v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti studijních a pracovních
podmínek pro žáky, studenty i zaměstnance školy, kteří dosáhli v hodnoceném období cenných
úspěchů v řadě projektů a soutěží nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Výroční zpráva byla projednána vedením školy 15. října 2012.

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvořák

ředitel školy

Závěr výroční zprávy
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Odborný seminář k problematice vyšetřování sexuálně motivované trestné činnosti

páchané na mládeži, využívání speciálních výslechových místností (16. a 17. května 2012)

Pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách
v přímém ohrožení života a zdraví technickými prostředky

(25. - 26.9.2012)

Setkání ředitelů škol
s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost
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