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Uplynulý školní rok 2012/2013 ve Vyšší policejní škole a Střední policejní
škole Ministerstva vnitra v Holešově přes všechna úsporná opatření
a optimalizační procesy, které musel management školy v souladu
s ustanoveními vyhlášenými Vládou České republiky realizovat, můžeme
charakterizovat jako úspěšný. V důsledku složité ekonomické situace
v průběhu školního roku došlo od 1. 1. 2013 k restrukturalizaci policejního
školství. Opatřením Ministerstva vnitra ze dne 13. 12. 2012 došlo ke zrušení
organizační složky státu Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně, která
se stala součástí Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva
vnitra v Holešově. Současně v souvislosti s rozhodnutím vedení Ministerstva

vnitra o optimalizaci policejních škol a na základě jednání 1. náměstka ministra vnitra s řediteli
policejních škol jsem se rozhodl s dostatečným předstihem přehodnotit využití a rozložení pracovních
služebních míst v systemizaci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra
v Holešově, jehož cílem byla další optimalizace využití pracovních sil tak, aby škola zabezpečila
v maximální míře veškeré činnosti, které souvisí s hlavními úkoly v následujícím období v oblasti
výchovně vzdělávacího procesu, zajistila stanovené úkoly v oblasti úsporných opatření a připravila
podmínky pro splnění úkolů optimalizace policejních škol.

V průběhu školního roku VPŠ a SPŠ MV v Holešově nabízela možnost středního vzdělávání v oboru
Bezpečnostně právní činnost, ve kterém žáci dosahují při skládání maturitní zkoušky dlouhodobě
vynikajících výsledků. Současně škola nabízí a zajišťuje vzdělávání ve vyšší policejní škole, základní
odbornou přípravu policistů a celou řadu specializačních, kvalifikačních a jazykových kurzů, školení
a instrukčně metodických zaměstnání v souladu s požadavky na celoživotní vzdělávání.

Dále ve školním roce 2012/2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodloužilo akreditaci
vzdělávacího programu vyšší policejní školy a úspěšně se rozběhly přípravy pro další nové vzdělávací
aktivity.

Významným krokem k těsnějšímu sepětí teorie s policejní praxí se v průběhu roku stala úzká
spolupráce s výkonnými útvary Policie ČR. Současně škola zajišťuje a garantuje metodickou spolupráci
s 23 středními školami poskytujícími vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost v oblasti výuky
odborných předmětů. Intenzivní pozornost byla věnována rovněž přípravě nové 12 měsíční ZOP 2013.

Od roku 2008 škola realizuje dva grantové projekty: „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin
ke vzdělávání“ a „Vzdělávání žáků národnostních menšin“, od roku 2012 projekt ,,EU peníze středním
školám“, které jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR. V druhém pololetí školního roku
došlo k zlepšení materiální základny školy realizací projektu „Zateplení a výměna oken – VPŠ a SPŠ MV
v Holešově – II. etapa“, jehož předmětem byla realizace úspor energie.

Naše škola se dostala do povědomí žáků, laické i profesní veřejnosti také úspěšnou účastí
a dosaženými výsledky v celé řadě soutěží a předmětových olympiád.

Prioritou školy je neustále pokračovat v plnění dlouhodobého plánu rozvoje s cílem vytvářet pro žáky
a studenty optimální podmínky pro vzdělávání, úspěšnou maturitu a pro ukončení jednotlivých
vzdělávacích programů, ale také pro uplatnění a plné využití získaných vědomostí a dovedností
v přímém výkonu služby Policie ČR. Cílem výchovné a vzdělávací práce školy je nadále zvyšovat
prestiž a úroveň nejen VPŠ a SPŠ MV v Holešově, ale i celé Policie ČR a Ministerstva vnitra.

Slovo ředitele školy

vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel školy
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Název školy:

Adresa sídla:

Detašované pracoviště:

Adresa sídla:

Identifikační číslo:

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

Datová schránka: nkbkgcb, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově

od 1. 1. 2013

od 1. 1. 2013

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
v Holešově - pracoviště Brno

Horní 21, 659 65 Brno

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

Ředitel školy: vrchní rada plk. Ing. Jan DVOŘÁK

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik: vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej ROHÁL, Ph.D.

Zástupce ředitele
vedoucí pracoviště Brno: vrchní rada plk. Mgr. Bc. Libor GRIC

Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Bc. Martin NOVOTNÝ

Vedoucí kanceláře ředitele: JUDr. Štěpán ROLNÍK

Vedení školy

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,
- realizace přípravných kurzů pro občany národnostních menšin zaměřené na přípravu

pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR,
- 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, redakci a tisku
studijních materiálů, autodopravy a autoopravárenství.

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

Škola je zřízena za účelem:
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Organizační schéma
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově

platné k 1. 10. 2012

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Oddělení správy
majetku

Proviantní oddělení

Předmětové oddělení
vnější služby

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Předmětové oddělení
všeobecně vzdělávacích

předmětů

Předmětové oddělení
služební přípravy

Předmětové oddělení
informatiky

Oddělení
zabezpečení výuky

Kancelář ředitele
Oddělení

personální práce

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
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Organizační schéma
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově

platné k 1. 1. 2013

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Oddělení správy
majetku

Proviantní oddělení

Oddělení vychovatelů

Předmětové oddělení
vnější služby

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Předmětové oddělení
všeobecně vzdělávacích

předmětů

Předmětové oddělení
služební přípravy

Předmětové oddělení
informatiky

Oddělení
zabezpečení výuky

Kancelář ředitele

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV V HOLEŠOVĚ

Zástupce ředitele
- vedoucí pracoviště

Brno

Organizační oddělení

Oddělení
zabezpečení výuky

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Předmětové oddělení
vnější služby

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Oddělení správy
majetku

Proviantní oddělení

Oddělení
personální práce
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Přehled oborů vzdělávání
a vzdělávacích programů školy

Studium pro získání stupně vzdělání

Základní odborná příprava

HolešovBrno Celkem

P1/0025

P1/0030

P1/0026

P1/0018

8

Vyšší odborná škola
obor vzdělání 68-42-N/04 “Bezpečnostně právní činnost”

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

103

-

189

350

292

350

Základní odborná příprava pro policisty služby pořádkové
a služby dopravní policie zařazené ve 3. a 4. tarifní třídě

Základní odborná příprava pro policisty služby cizinecké policie
zařazené ve 3. a 4. tarifní třídě

Základní odborná příprava – společné minimum bez specializace
(univerzální ZOP)

N - odborná praxe - 1. měsíc

118

-

5

-

123

23

18

-

18

59

141

18

5

18

182Celkem

Počty studentů

HolešovBrno Celkem

Počty studentů



9

Kvalifikační a další odborná příprava

P2/0220

P3/0210

P2/0226

P2/0227

P2/0059

Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných
organizačních článků SPP

Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů SPP

Kontrola dodržování sociálních předpisů v dopravě (AETR)

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

Specializační kurz pro policisty zabývající se problematikou
šetření dopravních nehod

80 79 159

130

54

44

-

-

-

130

54

44

19 - 19

P2/0205

P3/0038

P2/0211

P3/0039

P2/0252

P2/0275

P2/0262

P2/0204

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

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

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 – vyhodnocování dokladů

Kurz specializační přípravy Styční důstojníci Policie ČR
pro migraci a doklady

Kurz specializační přípravy Styční důstojníci Policie ČR
pro migraci a doklady – o.p.

Taktika služebních zákroků při zajištění cizinců

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

-

-

-

-

-

-

50

153

21

67

6

13

50

153

21

67

6

13

- 72 72

- 21 21

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

Specializační kurz pro policisty SKPV s profesní specializací
Operativně pátrací činnost

Specializační kurz pro policisty SKPV s profesní specializací
Trestní řízení

-

-

-

29

53

38

29

53

38

P2/0250

P2/0251

P2/0213

Výslech dětského svědka – oběti mravnostní trestné činnosti

Finanční šetření a legalizace výnosů z trestné činnosti

P2/0240

P2/0243

-

-

43

24

43

24

HolešovBrno Celkem

Počty studentů



AMOK – zákroky proti aktivnímu střelci

Specializační kurz pro odbornou přípravu odstřelovačů

Komunikační dovednosti pro zaměstnance
zabezpečující administrativní činnost

Příprava policistů ve specializaci – instruktor střelecké přípravy ZJ PČR
(krátké a dlouhé zbraně)

P2/0230

P2/0022

P2/0228

P2/0187

101

-

34

-

-

23

-

16

101

23

34

16

Speciální služební příprava – odstřelovací puška

Kurz instruktorů služební přípravy

Přijímací zkouška do specializačního kurzu instruktor služební přípravy

P3/0022

P2/0019

P2/0110

-

24

19

20

-

-

20

24

19

MS Excel – pro pokročilé

MS Excel- základní kurz

MS Word (verze 2003 a vyšší) - základní kurz

MS Word - pro pokročilé

MS PowerPoint (verze 2003 a vyšší) - základní kurz

MS PowerPoint (verze 2003 a vyšší) - pokročilé techniky

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

P2/0157

P2/0159

P2/0162

P2/0158

P2/0154

P2/0184

P2/0219

18

29

9

15

9

7

-

41

104

88

58

10

10

20

59

133

97

73

19

17

20

793 2458 3251Celkem

Specializační kurz pro přípravu členů antikonfliktních týmů Policie ČR

Kurz další odborné přípravy členů antikonfliktních týmů Policie ČR

Problematika korupce - policista

Základní kurz lektorských dovedností

Výcvik specialistů SKPV problematiky extremismu – Extremismus a právo

P2/0170

P3/0045

P2/0245

R2/0006

P2/0216-1

23

38

-

40

34

-

-

1392

-

23

38

1392

40

34

-

Nadstavbový kurz lektorských dovedností

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

R2/0056

R2/0011

12

-

-

7

12

7

Měkké manažerské dovednosti pro zaměstnance - vedoucí

Měkké manažerské dovednosti pro zaměstnance - metodiky

Specializační kurz pro policisty zařazené
v preventivně informačních skupinách

P6/0002

P6/0001

R2/0033

13

12

29

-

-

-

13

12

29

10

Kvalifikační a další odborná příprava
HolešovBrno Celkem

Počty studentů



Intenzivní kombinovaný kurz, anglický jazyk - 1. stupeň

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

Anglický jazyk – zkouška MV 2. stupně

Německý jazyk – zkouška MV 1. stupně

Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP I – AJ

Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP II – AJ

Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP I – NJ

Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP II – NJ

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

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

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

13

8

7

26

23

5

5

7

8

127

25

13

8

7

26

23

5

5

7

8

127

R4/0001

R4/0003

R4/0005

R4/0012

R5/0056

R5/0057

R5/0058

R5/0059

R5/0023

R5/0024

Celkem

Instrukčně metodické zaměstnání

Školení

302

89

420

824

722

913

391 1244 1635Celkem

11

HolešovBrno Celkem

Počty studentůJazykové kurzy

Další vzdělávací aktivity
HolešovBrno Celkem

Počty studentů



Věková struktura k 31. 8. 2013

Věk
Muži MužiŽeny

Policisté

Ženy

Zaměstnanci

Celkem Celkem
Celkem %

- - - - - - 0 0

- - - - - - 0 0

2 1 3 1 - 1 4 1,2

1 - 1 1 2 3 4 1,2

29 4 33 5 19 24 57 17,0

13 1 14 4 8 12 26 7,7

27 9 36 20 33 53 89 26,5

12 3 15 7 15 22 37 11,0

10 3 13 21 38 59 72 21,4

3 2 5 13 14 27 32 9,5

- - - 7 2 9 9 2,7

- - - 5 1 6 6 1,8

97 23 84 132 100

28,9 6,8 25,0 39,3 100

120 216 336

35,7 64,3

do 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více

Celkem

%

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

Rámcový popis personálního zabezpečení školy

12



10

20

30

40

50

0 0 0 0 0
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Policisté

- muži
- ženy

Zaměstnanci

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více
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0
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0
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0 0 0 0 0
do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více

13

1
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3
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0

4
1
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13

5
8

2

15 14

1

pracoviště Holešov

pracoviště Brno
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Celkem
Doba trvání

Muži MužiŽeny

Policisté

Ženy

Zaměstnanci

Celkem
Celkem %

Do 5 let

Do 10 let

Do 15 let

Do 20 let

Nad 20 let

Celkem

%

1 - 1 11 17 28 29 8,6

- - - 8 8 16 16 4,8

8 2 10 11 16 27 37 11,0

5 - 5 8 12 20 25 7,4

19 6 25 6 28 34 59 17,6

8 3 11 3 8 11 22 6,5

19 2 21 10 9 19 40 11,9

6 2 8 6 9 15 23 6,8

21 7 28 16 22 38 66 19,7

10 1 11 5 3 8 19 5,7

97 23 84 132 100

28,9 6,8 25,0 39,3 100

120 216 336

35,7 64,3

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

Trvání pracovního poměru zaměstnanců a služebního poměru policistů
k 31. 8. 2013
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20

30
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50

0
do 15 let

8
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8

do 10 let
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0

8
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do 5 let
0 0
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do 20 let
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6
9

nad 20 let
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1
5 3

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

10

20

30

40

50

0
do 15 let

19

6 6

28

do 10 let

8

2
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16

do 5 let

1 0
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do 20 let
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2

10 9

nad 20 let

21

7

16
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7

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Zaměstnanci
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Celkem
Stupeň vzdělání

Muži MužiŽeny

Policisté

Ženy

Zaměstnanci

Celkem
Celkem %

- - - - 7 7 7 2,1

- - - - - - 0 0

- - - 12 26 38 38 11,3

- - - 11 13 24 24 7,1

10 - 10 19 24 43 53 15,8

4 - 4 7 13 20 24 7,1

1 - 1 - 1 1 2 0,6

- - - - - - 0 0

4 2 6 4 5 9 15 4,5

8 - 8 - 1 1 9 2,7

52 15 67 19 29 48 115 34,2

17 6 23 12 12 24 47 14,0

1 - 1 - - - 1 0,3

- - - - - - 0 0

97 23 120 84 132 216 336 100

28,9 6,8 35,7 25,0 39,3 64,3 100

Základní

Střední vzdělání s výučním listem

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Vyšší odborné

Vysokoškolské Bc.

Vysokoškolské Mgr.

Vysokoškolské Ph.D.

Celkem

%

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

Údaje o dosaženém vzdělání k 31. 8. 2013
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Cizí jazyk 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Celkem

Německý

Ruský

Francouzský

Polský

Celkem

Anglický

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

37 14 8 59

14 2 - 16

16 5 7 28

10 - - 10

104 - 7 111

36 - - 36

1 - 1 2

- - - 0

- - 1 1

- - - 0

218 21 24 263

Úroveň jazykových znalostí

20

40

60

80

100

120

0

36

Německý Ruský

10

Anglický

16

Francouzský

2

Polský

1

59

28

111

0 0

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

Medaile
Za věrnost
I. stupně

Za věrnost
II. stupně

Za věrnost
III. stupně

Čestná
medaile

Za zásluhy
o bezpečnost Plaketa Celkem

Policisté

Zaměstnanci

Celkem

1

-

1

3

-

3

7

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

11

Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením Čestné medaile
a Plakety Střední policejní školy MV v Holešově

Medaile
Za věrnost
I. stupně

Za věrnost
II. stupně

Za věrnost
III. stupně Plaketa Celkem

-

-

-

3

-

3

2

-

2

-

4

4

5

4

9

Policisté

Zaměstnanci

Celkem
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U příležitosti oslav Dne policie
v policejní škole v Katowicích,

byla udělena řediteli školy plk. Ing. Janu Dvořákovi
polská medaile „Za Zaslugi Dla Policji“

v oblasti mezinárodní spolupráce.

Medaili předal Hlavní velitel polské policie
generál Marek Działoszyńskij

a ředitel školy insp. Jaroslaw Kaleta.
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Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole v oboru vzdělání Bezpečnostně
právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově podalo pro školní rok 2013/2014 67 uchazečů.

Na základě výsledků přijímacího řízení bylo přijato 34 uchazečů do 1. ročníku a 33 uchazečů
do 2. ročníku vzdělávání.

68-42-N/04

Přihlášku ke vzdělávání ve střední odborné škole v oboru vzdělání 68-42-M/01Bezpečnostně
právní činnost pro školní rok 2013/2014 podalo 310 uchazečů.

Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 290 uchazečů (152 chlapců a 138 dívek). Ke vzdělávání
bylo přijato celkem 90 žáků. Z toho 56 chlapců a 34 dívek.

SPP SKPV SCP ZAM Celkem

16

18

34

18

15

33

0

0

0

0

0

0

34

33

67

1. ročník

2. ročník

Celkem

Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední odborné škole

Počet uchazečů

290

Clapci

152

Počet přijatých

90

Chlapci

56

Dívky

138

Dívky

34

legenda: SPP - služba pořádkové policie, SKPV - služba kriminální policie a vyšetřování,
SCP- služba cizinecké policie, ZAM - zaměstnanci
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Výsledky výchovy a vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání
- obor vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost

Vzdělávání
zahájeno

Vzdělávání
zanechalo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
úspěšně
ukončiloRočník

Brno Brno Brno BrnoHolešov Holešov Holešov Holešov

1.

2.

3.

4.

Celkem

Celkem

0 65 0 15 0 0 0 50

25 71 0 15 2 8 23 48

78 35 0 3 1 0 77 32

0 12 0 0 0 2 0 10

103 183 0 33 3 10 100 140

286 33 13 240

Vyhodnocení absolutoria - zimní termín (dálková forma vzdělávání) - pracoviště Holešov

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo CelkemZaměření

SPP 1 6 2 9

SKPV 0 1 0 1

Celkem 1 7 2 10

11,54%

4,54%

Vzdělávání úspěšně
ukončilo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
zanechalo

83,92%
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Absolutorium probíhalo ve dvou řádných termínech. Zimní termín proběhl pouze
v Holešově (pro dálkovou formu vzdělávání). V letním termínu se absolutorium konalo jak na
pracovišti Brno, tak i v Holešově. Zkoušku úspěšně vykonalo celkem 105 studentů, 51 z nich
prospělo s vyznamenáním. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat
označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“ K vysvědčení o absolutoriu a diplomu
absolventa získali absolventi Europass – Dodatek k osvědčení, který má usnadnit uznání
a posouzení absolvovaného vzdělání v zahraničí.

Studium bylo slavnostně ukončeno předáním vysvědčení o absolutoriu a diplomů
absolventům vyšší odborné školy. Slavnostní akt se uskutečnil v sala terreně holešovského
zámku a ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně za účasti vedení školy, managementu Policie
ČR a zástupců samosprávy jednotlivých měst.

Součástí slavnostních aktů bylo ocenění nejlepších studentů vyšší odborné školy. Za výborné
studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy čestnou
medaili školy nprap. Aleně Císařové, DiS. a prap. Petru Hoffmannovi, DiS.

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo CelkemPracoviště

Brno 45 33 0 78

Holešov 5 11 1 17

Celkem 50 44 1 95

Vyhodnocení absolutoria - letní termín kombinovaná forma vzdělávání

Slavnostní předání diplomů
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Název předmětu Zkratka
předmětu Konalo Uspělo Neuspělo Nekonalo

Praktická zkouška z odborných předmětů

Kontrola kriminality

Právo

Matematika

Ruský jazyk

Německý jazyk

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura ČJL 85 84 1 0

AJ 51 51 0 0

NJ 4 4 0 0

RJ 1 1 0 0

MAT 29 29 0 0

PRA 85 85 0 0

KKR 85 85 0 0

PZK 85 84 1 0

Vyhodnocení maturitní zkoušky 2013
K maturitní zkoušce 2013 bylo přihlášeno 85 žáků 4. ročníku. Z nich 84 úspěšně vykonalo

maturitní zkoušku. 1 žákyně neprospěla ze dvou předmětů.

Hodnocení maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů

Střední odborné vzdělávání
- obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Ročník Počet
žáků

Prospělo
s vyzna-
menáním

Prospělo Neprospělo

1.

2.

3.

4.

Celkem

90 6 83 1

89 15 74 0

83 6 75 2

85 8 77 0

347 35 309 3

10,09%

0,86%

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Prospělo

89,05%
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Celkové hodnocení maturitních zkoušek

Prospělo
s vyznamenáním ProspěloPočet žáků NeprospěloTřída

4.A

4.B

4.C

Celkem

27 7 20 0

28 7 21 0

30 3 26 1

85 17 67 1

Dne 7. června 2013 se v sala terreně holešovského zámku uskutečnilo slavnostní předávání
maturitních vysvědčení absolventům VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Absolventi převzali maturitní
vysvědčení, Europassy - Dodatky k osvědčení, usnadňující uznání jejich vzdělání v zemích EU,
a četná ocenění z rukou svých třídních učitelů a vedení školy.

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Prospělo

20%

1,18%
78,82%
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2012/2013 si doplňovalo nebo rozšiřovalo kvalifikaci vzděláváním

na střední, vyšší odborné či vysoké škole celkem 32 pracovníků školy.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo umožněno absolvování řady

odborných kurzů, seminářů a konferencí pořádaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní akademií ČR, policejními školami, útvary služeb
Policie ČR, dalšími subjekty a zahraničními partnery školy v následujících formách vzdělávání.

- doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti,
- certifikovaná proškolení pedagogů k zabezpečení funkcí (rolí) stanovených školským

zákonem pro zajištění průběhu maturitní zkoušky,
- vzdělávání k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních

a komunikačních technologií, přeprava ADR, AETR, …
- jazykové kurzy,
- krátkodobé specializační kurzy, semináře a konference,
- instrukčně metodická zaměstnání,
- studijní pobyty a stáže u výkonných útvarů Policie.

K zajištění odborného růstu byli pedagogičtí pracovníci školy vysíláni na studijní pobyty
a odborné stáže, které byly zaměřeny na prohloubení znalostí a dovedností a především na
získání aktuálních poznatků z výkonu služby. Ty byly následně zapracovány do vzdělávacích
programů školy. Stáže se uskutečnily ve spolupráci s organizačními články Krajských ředitelství
policie Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, dále pak inspektoráty cizinecké
policie v Praze. V Brně především u základních útvarů služby pořádkové, dopravní a cizinecké
policie, u útvarů služby kriminální policie a vyšetřování, u služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál, útvarů speciálních činností, orgánů státní správy a dalších složek Ministerstva vnitra.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy lze pozitivně hodnotit nejen z hlediska
prohloubení odborných kompetencí učitelů, ale i s ohledem na navázání nových kontaktů
a získání osobních vazeb.
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Spolupráce s Policií České republiky

Spolupráce se školami s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost

Spolupráce s CERMAT

Spolupráce s Ústavem jazykové přípravy Armády ČR

Hlavním partnerem pro práci školy je Policie ČR. Spolupráce s odbornou policejní praxí je
realizována zejména formou dlouhodobých a krátkodobých odborných stáží a studijních
pobytů u policejních útvarů. Vyu-
čující a studenti školy se účastní
bezpečnostních opatření při doprav-
ně bezpečnostních a pátracích
akcích. Samostatnou kapitolou
spolupráce školy s praxí je účast
policistů z praxe na výuce a řídících
subjektů Policie ČR u závěrečných
zkoušek. Škola důsledně propaguje
práci Policie ČR, pořádá řadu
prezentací jednotlivých služeb poli-
cie včetně ukázek činnosti všech
složek integrovaného záchranného
systému.

Škola je odborným garantem spolupráce v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou
na školách s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“.
Metodická spolupráce školy zahrnuje organizování společných metodických zaměstnání
učitelů, zpracování metodických pomůcek a učebních textů, pořádání společných akcí
výchovně vzdělávacího charakteru v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru
vzdělání.

Dne 19. března 2013 proběhlo v prostorách školy ve spolupráci s pracovníky CERMAT
pilotní ověřování písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky u žáků 4. ročníku
maturitního vzdělávání.

V lednu 2013 absolvovalo 79 žáků čtvrtých ročníků střední odborné školy jazykové
přezkoušení podle normy STANAG 6001. Testování probíhalo v Ústavu jazykové přípravy
Armády ČR ve Vyškově v rámci výzkumu mapování kompetencí v anglickém jazyce u žáků
středních škol a navázalo na pilotní testování v loňském roce. 62 žáků složilo úspěšně první
stupeň a 12 žáků druhý stupeň.
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Spolupráce s městem

Zapojení rodičů do fungování školy

Mezinárodní program O cenu vévody z Edinburghu

Významným partnerem v činnosti školy je město Holešov. Škola se podílí na zabezpečování
kulturně výchovných, sportovních a preventivních akcí, zaměstnanci školy pracují v řadě
komisí města.

Žáci aktivně pracují ve vedení Parlamentu dětí a mládeže v Holešově. Ve spolupráci
s parlamentem každoročně probíhá ocenění pedagogů jednotlivých škol v Holešově s názvem
„Srdce na dlani“. Na základě iniciativy členů parlamentu se v květnu žáci a zaměstnanci školy
zapojili do 17. ročníku celonárodní květinové sbírky – Český den proti rakovině, který
organizuje centrálně Liga proti rakovině Praha.

Sdružení rodičů a přátel školy při Střední policejní škole MV v Holešově je dobrovolným
sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků a občanů, kteří se zajímají o výchovu
a vzdělávání žáků v oboru vzdělávání 68-42-M/01. Hájí zájmy žáků školy, zejména sleduje
úroveň vzdělávání a výchovy, všestranný harmonický rozvoj osobnosti a jejich plné uplatnění
v životě společnosti, napomáhá užší spolupráci pedagogů a vychovatelů s rodiči s cílem
jednotného působení při výchově žáků a jejich přípravě na budoucí povolání.

V čele tohoto sdružení je Rada, která je složena ze zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd.
Rada se pravidelně schází na svých jednáních, kde se v rámci spolupráce rodičů s vedením
školy aktivně podílí na výchovně vzdělávacím procesu. Zástupci vedení školy podrobně
informují členy Rady o výsledcích vzdělávání žáků za jednotlivá klasifikační období,
o uložených výchovných opatřeních a o volnočasových aktivitách v Domově mládeže. Rada
schvaluje finanční rozpočet SRPŠ a plní i kontrolní funkci zaměřenou na čerpání financí
a hospodaření s majetkem sdružení.

Od roku 2006 jsou žáci školy aktivně zapojeni do
mládežnického programu O cenu vévody
z Edinburghu, který založil v roce 1956 manžel
britské královny Alžběty, princ Philip, vévoda
z Edinburghu. Jde o dobrovolný prestižní ucelený
vzdělávací program, který pomáhá mladým lidem ve
věku od 14 do 25 let rozvíjet jejich dovednosti
a aktivně využívat volný čas. Tři pedagogičtí
pracovníci školy absolvovali vzdělávací cyklus
seminářů a byli certifikováni ústředím programu
k provozování tohoto programu ve VPŠ a SPŠ MV v
Holešově.

Do programu se zapojilo více než 30 žáků, z nichž 10 získalo zlatý diplom, 12 stříbrný
a 4 bronzový. 13. března 2013 ve Velkém sále Černínského paláce převzalo 6 žákyň školy
z rukou Jeho královské Výsosti hraběte z Wessexu, britského prince Edwarda zlatý odznak.
Při slavnostním aktu byla přítomna i britská velvyslankyně v České republice.
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Vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Projekt EU peníze středním školám

Ve školním roce 2012/13 pokračovala realizace dvou projektů. Projekty „Příprava a výběr
žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ….“ a „Vzdělávání příslušníků národnostních
menšin …“ byly ukončeny a u obou bylo zahájeno pětileté období udržitelnosti. Klíčové
aktivity budou v tomto období plně hrazeny z prostředků školy.

Realizační tým navštívil v době od 1. 3. 2010 – 30. 6. 2013 celkem 147 úřadů, 368 základ-
ních škol a vytipoval 506 žáků z 9. tříd, se kterými systematicky pracoval. Ke vzdělávání bylo
přijato 65 žáků z 15 národnostních menšin. V současné době se na naší škole vzdělává 50 žáků
z 14 národnostních menšin (1. ročník - 10 žáků, 2. ročník – 12 žáků, 3. ročník – 13 žáků,
4. ročník - 15 žáků ).

Dne 1. září 2012 byla ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově
zahájena realizace projektu „EU peníze středním školám“, jehož ukončení je plánováno na
srpen 2014. Tento projekt je mimo jiné zaměřen na individualizaci výuky, tvorbu nových
vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků.

V rámci individualizace výuky v cizím jazyce (angličtina) je u vybraných žáků 3. ročníku
podporována rozšířená konverzace s rodilým mluvčím.

V předmětu matematika u žáků 1. ročníku vyrovnáváme pomocí individualizace výuky
rozdílné znalosti a dovednosti ze základní školy tak, aby žáci bez problémů zvládli učivo
1. ročníku. Nadaným žákům 3. ročníku pomocí individualizace předmětu matematika chceme
rozšířit znalosti a vědomosti.

Při tvorbě nových vzdělávacích materiálů zaměřených na inovaci a zkvalitnění výuky je
naším cílem vytvořit vlastní výukové materiály, které vhodně rozšíří, doplní nebo nahradí
současné výukové materiály. Materiály budou korespondovat s výukou jednotlivých předmětů
v souladu se školním vzdělávacím programem.
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V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků rozšíříme počet pracovníků, kteří budou
vzděláni ve formách a metodách výuky směřujících k finanční gramotnosti žáků. Cílem
tohoto projektu je zdokonalení výuky tak, aby odpovídala požadavkům 21. století.

V rámci sekce společensko-vědních předmětů společně se zástupci olomouckého
arcibiskupství je zajišťován každý měsíc seminář Mravní a křesťanské výchovy zaměřený
na přípravu studentů pro multikulturní prostředí, vytvoření základů profesní etiky a jejich
hodnotového systému.

spolupráce s Vojenskou policií , Vězeňskou službou, Hasičským záchranným sborem
a dalšími složkami IZS,

spolupráce se státními zastupitelstvími a soudy všech stupňů,

spolupráce s Policejní akademií v Praze, Justiční akademií v Kroměříži, Univerzitou
obrany v Brně, Univerzitou T. Bati ve Zlíně, Ostravskou univerzitou v Ostravě,
Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou univerzitou v Brně,

spolupráce s Kriminalistickým ústavem Praha,

spolupráce se středními a vyššími odbornými školami v regionu,

spolupráce s Krajskými pedagogickopsychologickými poradnami,

spolupráce s Úřady práce v jednotlivých krajích,

spolupráce s Arcibiskupstvím v Olomouci,

spolupráce s Nadací T. Bati ve Zlíně,

spolupráce s Madio Zlín,

zajištění odborných seminářů a instrukčně metodických zaměstnání v souladu
s potřebami policejní praxe.

Mimořádného úspěchu dosáhl vrchní komisař kpt. Mgr. Pavel Válek, který se stal
pětinásobným mistrem Evropy na dračí lodi na Mistrovství Evropy v Hamburku (srpen 2013).

Seminář mravní a křesťanské výchovy

Mimořádné pedagogické aktivity pracovníků školy
�

�

�
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�
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�
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Studentské soutěže a přehlídky

Středoškolská odborná činnost

Přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání
Bezpečnostně právní činnost

Do 35. soutěžního ročníku středoškolské odborné činnosti se zapojilo celkem 13 žáků střední
odborné školy, z nichž podmínky soutěže splnilo 8 žáků. Všech 8 soutěžních prací postoupilo
do okresního kola, z něhož 5 prací postoupilo do krajského kola.

Na výsledcích a úspěchu středoškolské odborné činnosti mají podíl nejen soutěžící žáci, ale
také členové pedagogického sboru, kteří žáky metodicky vedou při zpracovávání soutěžních
prací. Současně jsou pracovníci pedagogického sboru zapojeni v hodnotících komisích
jednotlivých kol soutěže.

V červnu 2013 proběhl ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově 1. ročník Přehlídky odborných prací
žáků středních odborných škol s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně
právní činnost.

Do soutěže se přihlásilo celkem 27 účastníků z deseti škol s 25 soutěžními pracemi. Práce
byly zařazeny do šesti kategorií (Právo, Prevence a odhalování kriminality, Bezpečnostní
příprava, Informační a komunikační technologie, Sebeobrana, tělesná příprava a zdravý životní
styl a Pedagogickopsychologické disciplíny a další společenskovědní obory), v nichž žáci naší
školy obsadili třikrát 1. místo a dvakrát 2. místo.

1. místo Phuong Linh Nguyenová

1. místo Jakub Šenkeřík

1. místo Pavel Gerasis

2. místo Vadim Mazur

2. místo Daniel Brázdil

„Prezident ČR“
soutěžní obor č. 1 Právo

„Videodokument - čaj“
soutěžní obor č. 4 Informační a komunikační technologie

„Techniky dlouhého meče dle mistra Lichtenauera“,
soutěžní obor č. 6 Pedagogicko psychologické disciplíny
a další společensko vědní obory

„Afghánistán v letech 1979-1989“
soutěžní obor č. 6 Pedagogicko psychologické disciplíny
a další společensko vědní obory

„Anders Beringg Brejvik– ind of a psychpath“
soutěžní obor č. 6 Pedagogicko psychologické disciplíny
a další společensko vědní obory

Středoškolská odborná činnostPřehlídka odborných prací
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100 vědců do škol

Vědomostní soutěž o Evropské unii

Finanční gramotnost

Celostátní matematická soutěž

Celostátní liga v početní hře ABAKU

Krajské kolo Prezentiády

Univerzitní olympiáda z anglického jazyka

5 žáků školy (L. Prágrová, M. Žigmond, M. Bureš, A. Halamíčková a V. Škrabalová) se aktivně
podílelo na matematickém projektu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. V pracovních skupinách se účastníci projektu podíleli na zpracování projektových
úkolů, které následně obhajovali rámci projektových workshopů.

10 žáků střední odborné školy postoupilo v rámci soutěže EuropaNostra zaměřené na
znalosti EU do krajského kola. EuropaNostra je celostátní soutěž pro studenty středních škol
o Evropské unii, Severoatlantické alianci a jejich rolích v sytému světové bezpečnosti.

Žáci školy se zúčastnili 4. ročníku soutěže Finanční gramotnost vyhlášené MŠMT. Soutěž
ověřuje znalosti z oblasti hospodaření domácnosti, domácího rozpočtu, činnosti bank
a bankovních služeb, finančních produktů a ochrany spotřebitele. Soutěžní družstvo školy
obsadilo v okresním kole soutěže 3. místo.

Každoročně se žáci naší střední odborné školy účastní „Celostátní matematické soutěže“.
Školu v této velmi náročné soutěži, která probíhala v dubnu na Střední průmyslové škole
ve Zlíně, reprezentovali žáci: Petr Žůrek, Adam Pařízek, Lucie Prágrová, Milan Žigmond, Jana
Ansorgová a Rostislav Nouza.

Soutěže se zúčastnilo 152 středních škol. Výsledky byly zveřejněny 15. května 2013 na
internetových stránkách soutěže. Nejlepšího umístění ze studentů školy dosáhl Petr Žůrek, který
se v celostátním žebříčku umístil na 18. místě (z 307 účastníků) a ve Zlínském kraji obsadil
3. místo.

První ročník této soutěže pořádá internetový
portál Seznam.cz a tvůrci hry ABAKU. Nejlepší
studenti postoupili do velkého finále, které
se uskutečnilo 22. června 2013 v Praze. Školu
reprezentovala žákyně 2. ročníku SOŠ Vendula
Škrabalová, která obsadila 1. místo ve Zlínském
kraji a pro školu získala svými úspěchy 4. místo
v celostátním žebříčku.

Předmětové oddělení informatiky uspořádalo soutěž v prezentačních dovednostech žáků
s využitím programu PowerPoint. Letos studenti volili mezi tématy „Dokonalý učitel“ a „Jak
bych chtěl být ve škole hodnocen“. Nejlepší práce byla zaslána agentuře SCG (Student Cyber
games), která z 25 prací škol Zlínského kraje vybrala 12. Krajské kolo se uskutečnilo na
Gymnáziu Lesní Čtvrť Zlín. Tříčlenný tým naší školy se v celkovém pořadí umístil na 7. místě.

V říjnu 2012 organizovala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně univerzitní olympiádu z anglic-
kého jazyka. V konkurenci ostatních středních škol a především gymnázií Zlínského kraje obsa-
dila žákyně 4. ročníku Lenka Hykšová 7. místo a žákyně 3. ročníku Veronika Bílková 9. místo.
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Konverzační soutěž z anglického jazyka

Olympiáda z německého jazyka

Přírodovědný klokan

Krajské kolo v silovém čtyřboji středních škol

Krajský přebor v gymnastice středních škol

Republikové finále Poháru AŠSK ČR v silovém čtyřboji středních škol

Krajské kolo ve florbalu dívek

Krajské kolo ve šplhu jednotlivců a vícečlenných družstev

Úspěch žáka čtvrtého ročníku v Thaiboxu

V únoru 2013 proběhlo na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově okresní kolo konverzační
soutěže z anglického jazyka. V konkurenci ostatních středních škol a gymnázií se umístila
žákyně 3. ročníku Veronika Bílková na 5. místě.

Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově uspořádalo okresní kolo olympiády z německého
jazyka. V konkurenci ostatních středních škol a gymnázií se umístila žákyně 3. ročníku naší
školy Iveta Josková na 5. místě.

Předmětové oddělení informatiky uspořádalo soutěž Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se jí
30 vybraných žáků 2. ročníku. Tato soutěž proběhla pod gescí Přírodovědecké fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci s cílem vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné
obory.

14. března 2013 proběhlo v areálu školy krajské kolo silového čtyřboje středních škol.
Družstvo dívek i chlapců VPŠ a SPŠ MV v Holešově obsadilo 1. místo.

Žákyně třídy 1. ročníku Simona Komadelová obsadila 1. místo v Krajském přeboru středních
škol Zlínského kraje.

Ve dnech 24. – 25. dubna 2013 uspořádala VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve spolupráci se
Sportovním klubem policie Holešov a za podpory Zlínského kraje soutěž o Pohár Asociace
školních sportovních klubů ČR v silovém čtyřboji pro žáky středních škol. V konkurenci
ostatních škol obsadilo družstvo chlapců i družstvo dívek shodně 5. místo. V jednotlivcích
obsadili naše žákyně Michaela Geržová 16. místo a žák Marek Kocián 7. místo.

Dne 13. února 2013 proběhlo v Uherském Brodě krajské kolo ve florbalu středních škol.
Za tým školy nastoupilo 17 žákyň, které obsadily 2. místo.

Dne 22. ledna 2013 proběhlo krajské kolo Poháru AŠSK ČR ve šplhu dívek a chlapců, které
se konalo na SZŠ v Kroměříži.

V kategorii chlapců i dívek obsadila družstva školy 1. místo. V jednotlivcích obsadili chlapci
první tři místa a to v pořadí 1. Martin Šmíd, 2. Vadym Mazur, 3. David Musil. V kategorii dívek
obsadila 1. místo Michaela Geržová, 4. místo Karolína Bubelová a 10. místo Michaela Kaňová.

Tigran Movsisyan, žák 4. ročníku SOŠ, dosáhl vynikajícího sportovního úspěchu. V říjnu
2012 se ve Vídni stal profesionálním mistrem světa asociace WKF (World KickBoxing
Federation) v Thaiském boxu.
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Další aktivity
- spolupráce školy se střediskem volného času v Holešově,

- spolupráce s Městským kulturním střediskem Holešov,

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

- Bike Maratón Drásal,

- Den ošetřovatelství,

- Vánoční jarmark pro Mervis,

- Den pro zdraví,

- Cesty krve.

Výraznou součástí práce školy je trvalá mezinárodní spolupráce. Škola v hodnoceném
období spolupracovala s těmito partnerskými organizacemi v zahraničí:

- Škola SG v Koszalinu (Polsko),
- Škola SG v Lubani (Polsko),
- Škola Policije v Katowicach (Polsko),
- Střední odborná škola PZ v Pezinku (Slovensko),
- Střední odborná škola PZ v Košicích (Slovensko).

Významnou aktivitou mezinárodní spolupráce s partnery je zejména reciproční účast
na instrukčně metodických zaměstnáních:

- V září 2012 se vedení školy zúčastnilo mezinárodního semináře „Policejní vzdělávání“,
který organizovala policejní škola v Pezinku. Delegace z naší školy prezentovala
problematiku autoevaluace školy.

- V říjnu 2012 předmětové oddělení práva a kriminalistiky uspořádalo instrukčně metodické
zaměstnání „Pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách v přímém ohrožení života
a zdraví technickými prostředky“. Zaměstnání se konalo za aktivní účasti zástupců
policejních škol z Katowic, Pezinku a bavorských policistů.

- V říjnu 2012 proběhly ve škole dva semináře za účasti policistů SG z Koszalinu a Bavorska
zaměřené na otázky informační bezpečnosti, kybernetické kriminality a sociokulturních
zvláštností při profilování osob.

- V listopadu zorganizovala škola dva odborné semináře za účasti předních odborníků
na téma „Výcvik řidičů služebních vozidel a využívání technických prostředků při dozoru
nad bezpečností silničního provozu“ a seminář k problematice taktiky, střelby
a sebeobrany.

- Učitelé předmětového oddělení vnější služby se zúčastnili v SOŠ PZ Košice v listopadu
2012 semináře k problematice společných osnov Agentury FRONTEX (Common Core
Currriculum).

- Ve škole SG v Lubani se v březnu 2013 uskutečnil seminář „Poskytování první předlékařské
pomoci“, kterého se zúčastnili dva učitelé školy. Následně byl v dubnu na této škole
realizován studijní pobyt vedoucích předmětových oddělení vnější služby, oddělení
informatiky a rady pro zahraniční styky.

- V květnu organizovalo předmětové oddělení práva a kriminalistiky za účasti zástupců
bavorské policie odborný seminář „Trestné činy ve zdravotnictví“.

- V červenci 2013 se zúčastnili odborní učitelé školy semináře „Zadržení nebezpečného
pachatele“ v policejní škole v Katowicích.

Mezinárodní aktivity a projekty školy
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Návštěva policejního prezidenta Bavorské pohotovostní policie
Wolfganga Sommera

Spolupráce s Bavorskou pohotovostní policií

Ředitelství Spolkové policie Mnichov

V roce 2011 byla podepsána dohoda, která vymezuje spolupráci ve vzdělávání mezi
Bavorskou pohotovostní policií a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva
vnitra v Holešově. Obsahem dohody je reciproční účast policistů na odborných seminářích,
jazykové stáže našich studujících ve vzdělávacích střediscích bavorské policie a pořádání
jazykových kurzů českého jazyka ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Ve školním roce 2012/2013 se realizovala dohoda o spolupráci. Německá strana ocenila
kvalitu výuky českého jazyka v Holešově, studenti vyšší odborné školy a žáci střední odborné
školy navštívili vzdělávací střediska v Nabburgu a Sulzbachu. Cílem bylo zdokonalit jazykové
i odborné kompetence v rámci týdenní jazykové stáže.

Odborný lektor Bavorské pohotovostní policie ve škole doplnil výuku německého jazyka ve
střední odborné škole a působil v roli figuranta u závěrečné policejní jazykové zkoušky
německého jazyka v odborném kurzu policistů služby cizinecké policie.

Školu navštívil policejní prezident Bavorské pohotovostní policie Wolfgang Sommer, který
vysoce hodnotil dosavadní spolupráci mezi institucemi a vyjádřil naději na rozvoj spolupráce
i do budoucna.

Spolupráce s touto institucí trvá již 20 let. Soustřeďuje se zejména do oblasti jazykové
přípravy. Policisté z BPOL v rámci svých stáží ve škole v Holešově působí jako rodilí mluvčí při
hodinách německého jazyka ve všech formách vzdělávání. Ve školním roce 2012/2013 přispěli
výraznou měrou ke zpracování audio materiálu v německém jazyce pro kurz policejní jazykové
zkoušky a překladu výukového CD z agentury Frontex. Kromě jazykové výuky se policisté BPOL
účastní odborných zaměstnání a seminářů jednotlivých předmětových oddělení VPŠ a SPŠ MV
v Holešově.
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Recipročně učitelé školy lektorovali týdenní jazykové soustředění českého jazyka pro
příslušníky BPOL v Degendorfu. Učitelé odborných předmětů absolvovali týdenní stáž
na mezinárodním letišti v Mnichově a účastnili se výkonu služby na policejní služebně
ve Schwandorfu (červen 2013). V červenci přijel do Holešova na krátkou pracovní návštěvu
viceprezident Spolkové policie v Mnichově Dr. Blümel s doprovodem.

- Na podzim 2012 proběhla jazyková stáž polské policistky SG por. Anny Lary z útvaru
Straže Graničnej v Ratiboři. Odborné a jazykové znalosti polské kolegyně škola využívá při
tlumočení profesně zaměřených seminářů.

- V březnu se ředitel školy s doprovodem zúčastnil mezinárodní konference, kterou pořádala
Policejní škola v Cluj-Napoce ve spolupráci s Centrem Transylvánských studií. Ústředním
tématem bylo „Public order in Europe, between tradition and contemporary times“. Také
česká delegace měla mezi prezentéry své zastoupení s referátem „Police of the Czech
Republic in the Past and in the prezent“.

Další zahraniční aktivity

Mezinárodní konference v Cluj-Napoce
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Výukový zájezd do Velké Británie

- Na základě dlouholeté spolupráce s policejní školou v Katowicích proběhlo v březnu
jednání o mezinárodním projektu ISEC – „Využití současných informačních systémů na
zvýšení výměny informací v oblasti prevence proti kriminalitě“. Partnery projektu je kromě
VPŠ a SPŠ MV v Holešově i SOŠ PZ v Pezinku. Projekt je naplánován na dva roky.

- Ve školním roce 2012/2013 proběhlo několik výchovně vzdělávacích akcí pro žáky
a žákyně střední odborné školy. V říjnu jeli vybraní studenti do Osvětimi. Součástí
programu byla také návštěva policejní školy v Katowicích. Následující měsíc se uskutečnil
poznávací zájezd do Bratislavy s návštěvou SOŠ PZ Pezinok. Cílovou destinací se stala
Budapešť, kde se studenti seznámili s historií a kulturními památkami města. V květnu
25 žáků střední odborné školy absolvovalo výukový zájezd do Velké Británie s názvem
„Alžbětínská Anglie“.

- Ve dnech 21. – 23. května se ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá konala již tradiční
mezinárodní soutěž odstřelovačů „O pohár policejního prezidenta ve střelbě z odstřelovací
pušky“. Letos to byl již 15. ročník, kterého se zúčastnilo 127 střelců z osmi zemí světa a to
z České republiky, Slovenska, Ruska, Litvy, Německa, Ukrajiny, Mongolska a Ameriky.
Soutěž byla pořádána oddělením vzdělávání Policejního prezidia ČR ve spolupráci s VPŠ a
SPŠ MV v Holešově a Armádou České republiky.

Mezinárodní soutěž odstřelovačů
O pohár policejního prezidenta ve střelbě z odstřelovací pušky
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- V srpnu absolvoval odborný učitel vnější služby kpt. Mgr. Erik Sova týdenní kurz „Train the
Trainers“, který pořádalo Ženevské centrum demokratické kontroly ozbrojených složek
v Andermattu ve Švýcarsku. Cílem kurzu bylo zefektivnit přenos informací v problematice
bezpečnosti hranic.

Česká republika je ode dne svého vstupu do Evropské unie
plnoprávným členem Evropské policejní akademie (CEPOL).
Gestorem CEPOLu je Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního
vzdělávání Ministerstva vnitra.

Škola se zapojila do vzdělávacích aktivit CEPOLu. Kpt. Mgr. Erik Sova se účastnil výměnného
programu (Exchange Programme) v prioritách „Policejní výcvik a vzdělávací systémy“
a „Výukové prostředí“. Na podzim 2012 absolvoval odbornou stáž ve vzdělávacích institucích
rumunské policie a následně se účastnil Evaluační konference, která se konala v prosinci
v Lisabonu.

V říjnu škola vyslala svého zástupce na mezinárodní konferenci „Police Cooperation with
Russia“ do Tallinu a v prosinci pracovnice předmětového oddělení všeobecně vzdělávacích
předmětů měla možnost zvýšit své jazykové a odborné kompetence na kurzu v Bramshillu
ve Velké Británii „Language Development Instruments and Systems of European Police
Cooperation – English“.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově se aktivně zapojila do projektů Výcvikového oddělení agentury
Frontex, a to v následujících projektech:

který je
zaměřen na aktualizaci hodnotícího nástroje aktualizovaných základních vzdělávacích
osnov pro policisty cizinecké policie „CCC EU Border Guard Basic Training“,

- jehož cílem je povýšit úroveň spolupráce a to se zaměřením
na získání osobních praktických zkušeností se společnou operací agentury Frontex na
vnějších hranicích EU a jejich následném sdílení a promítnutí do národního policejního
vzdělávání,

- , který rozvíjí eLearningový vzdělávací nástroj
pro policisty služby cizinecké policie se zaměřením na postupy při hraniční kontrole
podložené společnou evropskou legislativou,

- zaměřený na postupy při hraniční
kontrole podložené společnou evropskou legislativou.

CEPOL (European Police College)

Agentura FRONTEX
(z francouzštiny: „Front é extérieures“)� ���

� „Common Core Curriculum (CCC) - Interoperability Assesment Programme“,

„CCC – Teachers´ Mobility“,

„Schengen Borders Code eLearning Tool“

„Sectoral Qualifications Framework Validation I“
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Výsledky inspekční činnosti
V období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední

policejní škole MV v Holešově tyto vnější kontroly a audity:

Při provedených kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, závažná porušení právních
předpisů nebo škoda na majetku státu. 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 nedostatků.

V období školního roku 2012/2013 byly v souladu s plánem interního auditu u Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy MV v Holešově provedeny 4 interní audity. Auditované oblasti:

- poskytování ubytování a ubytovacích služeb,
zadávání veřejných zakázek,
řídící kontrola při zakládání veřejných výdajů,
smluvní vztahy.

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

Interní audit

�

�

�

Termín

Listopad 2012

Březen 2013

Kontrolu provedl Předmět kontroly

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Oblastní zdravotnické zařízení Brno
Hygienická služba

Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky

Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Městská správa
sociálního zabezpečení Brno

Ministerstvo vnitra
Odbor správy majetku

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

Kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného.

Kontrola plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.

Kontrola bezpečnosti technických
zařízení a vyhrazených technických
zařízení v objektech, s nimiž je příslušná
hospodařit VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Duben 2013

Červen 2013

Srpen 2013

Kontrola dodržování vybraných
ustanovení školského zákona
a navazujících právních předpisů
se zaměřením na přijímací řízení
ke středoškolskému studiu
a s tím související úkony.
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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 - 672.253.096,76 Kč.
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 technické zabezpečení výuky atp.). V souvislosti s Opatřením ministra vnitra o zrušení
organizační složky státu Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně ze dne 13.12.2012,
č.j.: MV-119675-1/OBVV/VO-2012 a na základě Opatření o určení movitého majetku
organizační složky státu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra
v Holešově ze dne 30.10.2012, č.j.: MV-118562-2/OBVV/VO-2012 včetně jeho dodatku
a Opatření o určení dalšího nemovitého majetku, s nímž je příslušná hospodařit organizační
složka státu Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ze dne
10.12.2012, č.j.: MV-117942-1/OSM-2012 se účetní jednotka VPŠ a SPŠ MV v Holešově stala
od 1.1.2013 nástupnickou organizací účetní jednotky Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
v Brně, IČ 48136450. Veškerý majetek ve vlastnictví České republiky, se kterým byla ke dni
31.12.2012 příslušná hospodařit organizační složka Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
v Brně, byl svěřen a přeúčtován 31.12.2012 Vyšší policejní škole a Střední policejní škole
Ministerstva vnitra v Holešově.

V roce 2012 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozpočtovány běžné výdaje 164.214 tis. Kč.
Ty se v průběhu roku snížily o 7.668 tis. Kč na 171.882 tis. Kč, došlo ke snížení mzdových
prostředků a souvisejících výdajů o 4.114 tis. Kč, navýšení rozpočtu v rámci ostatních
provozních výdajů o 2.070 tis. Kč, navýšení rozpočtu o sociální dávky ve výši 948 tis. Kč
a navýšení rozpočtu o kapitálové výdaje ve výši 536 tis. Kč.

Dále došlo k zapojení mimorozpočtových prostředků v celkové výši 4 tis. Kč (poskytnutá
dotace z Městského úřadu Holešov na podporu programu „PEER“).

Vedením rezortu MV bylo rozhodnuto vázat výdaje na rok 2012 ve výši 4.674 tis. Kč.
Vázání bylo provedeno v následujících oblastech:

- mzdové a související výdaje 1.944.000,00 Kč,
- ostatní provozní výdaje 2.730.000,00 Kč.

Škola v roce 2012 použila nároky z nespotřebovaných výdajů na neprofilující výdaje
v celkové výši 340.749,89 Kč:

- na ostatní běžné výdaje (stavební opravy) 334.151,89 Kč,
- mzdové výdaje (převody FKSP) 6.598,00 Kč.

Povolené snížení nároků z nespotřebovaných výdajů bylo následující:

- ostatní neprofilující výdaje ve výši 17.160,-- Kč, prostředky nebyly použity vzhledem
k tomu, že byly účelově vázány v rámci programu „Integrace romské komunity“
FO:056.0000.000.00N.

Základní údaje o hospodaření školy
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V roce 2012 byly realizovány následující projekty v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost 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,
- projekt Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Na dva projekty byly rozepsány v rámci R1 průřezové ukazatele ve výši 2.077 tis. Kč, v tom:

- ze státního rozpočtu 318 tis.,
- podíl rozpočtu EU1.759 tis.

Na projekt Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově byly v průběhu roku převedeny
prostředky v celkové výši 1.125 tis. Kč.

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 31.12.2012 neměla VPŠ a SPŠ MV
v Holešově žádné dlouhodobé pohledávky. Pohledávky po splatnosti k 31.12.2012 jsou ve výši
6.104,- Kč.

Celkové příjmy ve výši 14.826.478 Kč se člení na:

- příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve výši 11.759.188 Kč,

- nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 3.067.290 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. Oblast daňových
příjmů nebyla během roku 2012 ovlivněna žádnou skutečností, která by výrazně změnila rozpis
ani čerpání rozpočtu.

V oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů došlo k plněním
v následujících oblastech:

- příjmy z vlastní činnosti 210 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu majetku 2.524 tis. Kč,
- příjmy z úroků a finančních operací 2 tis. Kč,
- příjmy z prodeje kovového odpadu 10 tis. Kč,
- ostatní nedaňové příjmy (přeplatek elektrické energie za rok 2012

a náhrady škod) 316 tis. Kč,
- přijaté dotace 5 tis.

Vyhodnocení údajů o příjmech
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Jmění účetní jednotky (401) 839 851 544,38 261 575 720,40
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (403) 0,00 0,00
Oceňovací rozdíly při změně metody (406) - 375 242 745,35 - 156 679 093,35

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 0,00 0,00
Nerozdělený výsledek hospodař. minulých let (432) -187 483 209,92 - 57 342 540,71
Výsledek hospodař. běžného účetního období (493) - 148 306 137,33 - 162 559 483,55

FKSP (412) 491 357,81 915 191,92
RF z ostatních titulů (414) 0,00 0,00

Příjmový účet organizačních složek státu (222) - 14 951 521,21 - 14 822 477,88
Zvláštní výdajový účet (223) 163 469 880,84 163 528 293,19
Agregované příjmy a výdaje minulých období (404) 200 079 960,09 787 057 869,40

Dodavatelé (321) - 5 627,83 - 5 735,00
Zaměstnanci (331) 5 912 789,00 16 227 849,00
Závazky ze soc. zabezp a zdrav. poj. (336) 3 337 400,00 7 001 460,00
Ostatní přímé daně (342) 809 290,00 2 983 259,00
Daň z přidané hodnoty (343) 34 540,93 79 073,00
Jiné pohledávky (378) 1 114 580,79 1 978 861,88
Výdaje příštích období (383) 591 050,54 1 976 613,01
Dohadné účty pasivní (389) 1 493 329,41 441 334,66

Název Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2012

Vlastní kapitál 477 909 129,31 687 226 093,03
Jmění účetní jednotky a upravující položky 464 608 799,03 104 896 627,05

Výsledek hospodaření - 335 789 347,25 - 354 349 410,65

Fondy účetní jednotky 491 357,81 915 191,92

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 348 598 319,72 935 763 684,71

Cizí zdroje 13 287 352,84 30 682 715,55
Krátkodobé závazky 13 287 352,84 30 682 715,55

PASIVA celkem 491 196 482,15 717 908 808,58

Stálá aktiva 466 453 211,18 672 253 096,76

Dlouhodobý nehmotný majetek 148 919,73 856 513,62
Software (013) 148 919,73 856 513,62
Drobný DNM (018) 1 141 243,21 4 190 773,55
Oprávky k drobnému DNM (078) -1 141 243,21 -4 190 773,55

Stavby (021) 406 753 057,73 578 812 070,25
Samostatné movité věci (022) 54 092 228,22 80 066 247,89
Drobný DHM (028) 69 256 797,71 127 917 512,84
Pozemky (031) 4 984 005,50 11 692 265,00
Nedokončený DHM (042) 475 000,00 826 000,00
Oprávky k drobnému DHM (088) - 69 256 797,71 - 127 917 512,84

Materiál na skladě (112) 10 080 284,63 11 391 937,40
Ostatní zásoby (124, 139) 97 100,00 106 100,00

Opravné položky k odběratelům (194) 0,00 - 2 559,50
Oprav položky k ostat. krátkodob. pohl. (199) - 60,40 - 2 049,61
Odběratelé (311) 18 556,00 125 027,09
Poskytnuté provozní zálohy (314) 1 563 474,00 1 998 616,20
Pohledávky za rozpočt. příjmy (315) 958 217,00 2 464 262,00
Pohledávky za zaměstnanci (335) 82 337,00 134 260,96
Daň z přidané hodnoty (343) 0,00 0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky (377) 65 865,39 95 113,66
Příjmy příštích období (385) 58 970,10 0,00

Běžný účet (241) 418 773,44 562 495,59
Běžný účet FKSP (243) 417 189,81 712 661,92
Ostatní běžné účty (245) 10 982 564,00 28 058 081,11
Ceniny (225) 0,000 11 765,00

Dlouhodobý hmotný majetek 466 304 291,45 671 396 583,14

Oběžná aktiva 24 743 270,97 45 655 711,82
Zásoby 10 177 384,63 11 498 037,40

Krátkodobé pohledávky 2 747 359,09 4 812 670,80

Krátkodobý finanční majetek 11 818 527,25 29 345 003,62

AKTIVA celkem 491 196 482,15 717 908 808,58
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Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v Kč)

Ukazatel Rozpočet R1 Rozpočet R2 MRZ
a nároky rozpočet

PŘÍJMY CELKEM - 16 891 000,00 - 16 018 000,00 0,00 - 16 018 000,00 - 14 826 477,88

VÝDAJE CELKEM 164 214 000,00 171 882 000,00 344 749,89 167 552 749,89 163 532 293,19

Vázání Konečný Skutečnost

0,00

4 674 000,00

Daňové příjmy 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
Příjmy z pojistného a příspěvek - 13 062 000,00 - 13 062 000,00 - 13 062 000,00 - 11 759 188,00
Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery - 3 759 000,00 - 2 956 000,00 - 2 956 000,00 - 3 061 910,88

v tom: příjmy z rozpočtu EU - 1 759 000,00 -956 000,00 - 956 000,00 0,00
příjmy z finančních machanismů 0,00 0,000 0,00 0,00
ostatní nedaňové a kapit. příjmy - 2 000 000,00 - 2 000 000,00 - 2 010 000,00 - 3 061 910,88

z toho odprodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

mzdové výdaje bez EU a FM 123 489 000,00 127 085 885,00 125 148 483,00 123 155 931,51
v tom: platy zaměstnanců celkem 89 946 000,00 88 620 000,00 87 180 000,00 87 179 943,75
z toho:platy občanských zaměstnanců 48 476 000,00 47 150 000,00 46 050 000,00 46 049 962,75

platy příslušníků 41 470 000,00 41 470 000,00 41 130 000,00 41 129 981,00
ostatní platby za provedenou práci 2 064 000,00 7 324 885,00 251 184,66 7 324 885,00 5 395 312,00
povinné pojistné 30 581 000,00 30 256 000,00 29 766 000,00 29 704 099,69
převod do FKSP 898 000,00 885 000,00 877 598,00 876 576,07

Ostatní sociální dávky 750 000,00 1 698 000,00 1 698 000,00 1 696 244,00
Výdaje pro.fin. EDS/SMVS bez EU a FM 0,00 536 000,00 536 000,00 496 020,00
Výdaje z rozpočtu Evropské unie 2 077 000,00 3 202 000,00 3 202 000,00 1 360 695,88

v tom: EU z EDS/SMVS 0,000 0,00 0,000 0,00
EU z běžných výdajů 2 077 000,00 3 202 000,00 3 202 000,00 1 360 695,88

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 37 898 000,00 39 360 317,00 338 151,89 36 968 468,89 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

6 598,00 1 944 000,00
0,00 1 440 000,00
0,00 1 100 000,00
0,00 340 000,00

0,00
0,00 490 000,00

6 598,00 14 000,00
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

2 730 000,00
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Prevence sociálně patologických jevů
Zvýšená pozornost prevenci kriminality a rizikového chování ve školním roce 2012/2013

byla věnována především středoškolskému vzdělávání. Aktivity minimálního preventivního
programu koordinuje školní metodik prevence ve spolupráci s pedagogickým sborem školy,
zejména s třídními učiteli a vychovateli.

Školní preventivní strategie je realizována v několika rovinách:

V hodnoceném období byly realizovány v rámci udržitelnosti projekty zaměřené na vytvoření
rovných příležitostí pro žáky z národnostních menšin žijící v ČR:

I. Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešově,
II. Vzdělávání žáků z národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Škola uspořádala v úvodu školního roku třídenní adaptační pobyt pro žáky prvního ročníku
střední školy. Žáci aktivním zapojením procházeli prvotními volnočasovými a zážitkovými
aktivitami, které jsou koncipovány tak, aby umožnily bližší neformální seznámení se s novými
spolužáky a aby se nastartovaly pozitivní vazby v nově vznikajícím kolektivu založené
na soudržnosti a spolupráci. Žáci absolvují sebeprožitkové a sebepoznávací aktivity podporující
pozitivní klima ve třídě. Část programu je věnována peer aktivitám z oblasti xenofobie, rasismu
a extremismu.

Jednotlivá předmětová oddělení uspořádala řadu soutěží, které byly zaměřeny na rozvoj
odbornosti v jednotlivých předmětech. Např. služba dopravní policie nabídla žákům přednášku
o aktivní a pasivní bezpečnosti motorových vozidel, kterou doplnila testem ze znalostí předpisů
v dopravě a poskytováním první pomoci Služba pořádkové policie prezentovala taktiku
služebních zákroků a důsledky pochybení při výkonu služby předmětové oddělení práva
a kriminalistiky se zabývalo identifikačními metodami osob v policejní praxi, sestavováním
úředního popisu osoby a vše bylo dovršeno testem na rozlišování znaků vnější podoby osob.
V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů si žáci mohli změřit své síly v jazykových soutěžích
nebo v matematicko-přírodovědné soutěži. Velký zájem byl o střeleckou soutěž.

Škola dlouhodobě podporuje své žáky v peer programu. Má vyškolené lektory z řad žáků
druhého ročníku z peer aktivit z oblasti rasismu, xenofobie a extremismu a z oblasti návykových
látek. Pravidelně tito lektoři působí na své vrstevníky nejen na naší škole, ale také jsou využíváni
školami v holešovském regionu.

V závěru roku škola pořádá Projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování.
Obsahem dne byl peer program z oblasti návykových látek a témata – počítačová kriminalita,
návykové látky a extremismus v současné společnosti. Při této akci škola úzce spolupracovala
s policisty z Krajských ředitelství Policie ČR Brno a Ostrava.

Specifická prevence v rámci projektů zaměřená na integraci
národnostních menšin, na xenofobii, extremismus a rasismus

Adaptační pobyt pro žáky prvního ročníku

Projektové dny

Peer program

�

�
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Poradenství a konzultační činnost

Přednášková činnost

V průběhu školního roku 2012/2013 v souladu s plánem prevence vzniklo
Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství (CEVAP). Jeho hlavní
náplní je zlepšení vztahů ve třídních kolektivech, zlepšit ve spolupráci třídních
učitelů a pedagogů vztahy ve třídních kolektivech, vztahy mezi vyučujícími
a žáky, eliminovat konfliktní situace s využitím mediace a koučinku.
Své cíle centrum naplňuje prostřednictvím seminářů a dalších aktivit:

- seminář Techniky zvládání stresu, Techniky efektivního učení, Firemní kultura,

- seminář Pedagogickoandragogické minimum pro žáky druhého, třetího a čtvrtého ročníku,

- exkurze do protialkoholní léčebny (oddělení závislostí, záchytná stanice, oddělení rychlé
záchranné služby),

- příprava a výroba propagačních letáků,

- výzdoba školy pomocí prací žáků (projekt Největší konflikty současného světa),

- zpracování dotazníků na zjišťování preferencí postojů v rámci třídnických hodin,

- návštěva výslechové místnosti spojená s besedou na téma Dítě jako svědek a oběť trestné
činnosti,

- příprava lektorů z řad našich žáků, kteří se zapojují do vzdělávacích aktivit CEVAP
a zároveň fungují jako skupinka laické krizové intervence a lektoři pro svoje spolužáky.

V souladu s minimálním preventivním programem proběhly v rámci profesního vzdělávání
přednášky pro žáky zaměřené na profesní rozvoj a sociálně patologickou prevenci.
Přednášejícími byli ředitelé Národní protidrogové centrály a Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu.

Pro žáky 1. ročníku se uskutečnila přednáška na téma drogy v právním systému. Přednáška
obsahovala zmapování drogové scény v ČR, jejich rozdělení a praktický dopad na uživatele
návykových látek.

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.). Tyto útvary zajišťují profesně zaměřené přednášky
a vhodně žáky motivují k výběru povolání. Nedílnou součástí preventivně výchovných akcí jsou
i exkurze do nápravných zařízení, např. věznice Mírov, Opava, …

Závody dračích lodí Den pro zdraví

44

�����
centrum vzdělávacích aktivit

a osobnostního poradenství



Volnočasové aktivity

Informačně osvětové aktivity

Volnočasovým aktivitám je ze strany VPŠ a SPŠ MV v Holešově vždy věnována nadstandardní
pozornost. Zabývají se jí nejen třídní učitelé, ale především pedagogové z oddělení
vychovatelů. V minulém školním roce pracovalo ve škole cca 15 kroužků volnočasových aktivit:
(střelecký, šachový, ruční práce, judo, streetdance, aerobic, florbal, kulturistika, odbíjená,
košíková, kroužek vaření aj.). Žáci pravidelně navštěvují kulturní a sportovní akce.

V rámci sekce dobrovolnictví naše žákyně úzce spolupracují s Centrem pro seniory
v Holešově. Za dlouhodobou a obětavou dobrovolnickou činnost předala zástupkyně ředitelky
Centra pro seniory v Holešově Mgr. Miklíková ocenění a poděkování dvěma žákyním 4. ročníku
Nikol Pravdové a Pavlíně Wlochové. Ocenění žákyně převzaly v rámci slavnostního vyřazení
maturantů, které se konalo v červnu 2013 na zámku v Holešově.

V říjnu 2012 se žáci střední školy zúčastnili výchovně vzdělávacího zájezdu do
koncentračního tábora v Osvětimi. Součástí zájezdu byla i návštěva partnerské policejní školy
v Katowicích, kde se žáci seznámili se vzděláváním a výcvikem polských kolegů.

V listopadu 2012 se uskutečnil motivační výchovně vzdělávací zájezd pro žáky střední
odborné školy do centra Hasičského záchranného sboru ve Zlíně, kde se žáci seznámili
se způsobem práce hasičů, jako nedílné složky integrovaného záchranného systému. Součástí
programu byla praktická ukázka postupu od ohlášení požáru či jiné tísňové situace až po zásah
samotný. Ukázka byla doplněna prezentací techniky a výcviku.

Žáci třetího ročníku se již tradičně na podzim zúčastňují konference „Cesty krve“, kterou
organizuje Oblastní pobočka Českého červeného kříže ve Zlíně. Na základě této akce škola
podporuje program „Od konference Cesty krve k samotnému bezplatnému dárcovství krve“.
Dobrovolní dárci z řad našich žáků, ale i zaměstnanců školy opakovaně v průběhu celého
školního roku bezplatně darují krev v Baťově nemocnici ve Zlíně.

Od roku 2006 škola podporuje v rámci projektu „Adopce na dálku“ Mervis Shabe, holčičku
ze Zambie. V prosinci se uskutečnila charitativní akce s kulturním programem „Jarmark
pro Mervis“. Tento benefiční jarmark je zaměřen na prodej výrobků žáků maturitního
vzdělávání. Výtěžek celé akce putoval na pokrytí nákladů na vzdělání „naší Mervis“.

Peer program
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Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Management školy zajišťuje v této oblasti odborný růst učitelů a vychovatelů formou dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. Průběžně především učitelé odborných předmětů
absolvují doplňkové pedagogické vzdělávání při vysokých školách (Ostrava, Brno, Olomouc).

- neverbální komunikace ve školním prostředí … (VI. ročník Krajské konference k primární
prevenci září 2012, Valašské Meziřící),

- komunikace s jedincem v krizi (podzim 2012, Mgr. Švecová),

- šikana ve škole (listopad 2012. Madio Zlín),

- agrese a agresivita mládeže, Rizika v oblasti využívání ICT (listopad 2012, Celostátní
konference pracovníků DM v Hradci Králové),

- školení k programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu pro vedoucí skupin
a hodnotitele expedic (březen, duben 2013).

Celkově je preventivní činnosti věnována ze strany vedení školy i všech pedagogů velká
pozornost. Preventivní aktivity vyplývají z Usnesení vlády číslo 925/2011 ke Strategii prevence
kriminality na léta 2012-2015 a rezortních programů prevence kriminality MŠMT a MV ČR.

Absolvované semináře, konference
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení

VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
především v oblasti profesního vzdělávání policistů, zaměřeného na získávání vědomostí,
rozvíjení dovedností a kompetencí nezbytných pro výkon konkrétních činností na služebním
místě. Legislativní oporou tohoto druhu vzdělávání jsou zejména ustanovení § 19 a § 45 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a především ustanovení
§ 72 uvedeného zákona. Právě toto ustanovení umožňuje příslušníkům bezpečnostních sborů,
v našich podmínkách prioritně policistům, čerpat služební volno k splnění dalšího odborného
požadavku vzděláváním ve škole nebo kurzu, které jim nebylo nařízeno služebním
funkcionářem.

V této souvislosti škola zpracovala a realizovala několik nabídkových vzdělávacích aktivit
pro vybraná odborná pracoviště výkonných organizačních článků Policie České republiky.
Za všechny lze uvést např. školení pro specialisty v oblasti odběru srovnávacího pachového
vzorku osoby, využití programového vybavení Terminal OnLine a MapaSector, atd.

Celoživotní učení v podmínkách školy zahrnuje i neformální vzdělávání, které je zaměřeno
na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které zlepšují profesní kompetence,
společenské i pracovní uplatnění zaměstnanců naší školy. Vzdělávací aktivity jsou realizovány
v rámci učebně výcvikové základny školy a patří sem především kurzy cizích jazyků, kurzy
v oblasti využití informačních a komunikačních technologií a krátkodobá školení a přednášky.
Pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je využíváno odborných učitelů školy, popř. přizvaných
externích lektorů.

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola dlouhodobě
realizuje projekty Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ
MV v Holešově a Vzdělávání žáků z národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Odborní řešitelé projektů zpracovali na základě získaných zkušeností z průběhu projektů tři
nové vzdělávací programy v oblasti multikultury:

Programy byly akreditovány MŠMT a slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.
Lze je využít pro učitele a vychovatele všech typů škol, kteří v rámci vzdělávání přichází do
kontaktu s příslušníky národnostních menšin.

�

�

�

Multikultura a migrace v dnešním světě,
Migrace v ČR,
Romové v české společnosti.
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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., v platném znění, kterou se pro školy a školská zařízení zřizovaná
Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona a kterou se stanoví
náležitosti výroční zprávy o činnosti školy.

Ve školním roce 2012/2013 škola úspěšně pokračovala v naplňování strategie a koncepce
rozvoje školy, které stanovují jako své priority posílení prestižního postavení Vyšší policejní
školy a Střední policejní školy MV v Holešově nejen v rámci školské soustavy Ministerstva
vnitra, ale i Policie ČR. Prioritou práce školy bylo zkvalitnění výuky dalším vzděláváním
pedagogů, využitím nových informačních technologií ve výuce a inovace vzdělávacích
programů v souladu s aktuálními potřebami policejní praxe.

V Holešově 29. října 2013

Závěr výroční zprávy
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Slavnostní předání diplomů absolventům Vyšší policejní školy

Olympiáda 3. ročníků - SOŠka cupMaturitní zkoušky

Den učitelů
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