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Z pohledu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově je
možné uplynulý školní rok 2013/2014 subjektivně i objektivně hodnotit jako
úspěšný. V období dlouhodobých nepříznivých ekonomických podmínek,
kdy ekonomika nevykazovala očekávaný růst a v době pokračujících úspor-
ných opatření, která realizovala vláda České republiky, se podařilo zajistit
kontinuitu procesů v oblasti vzdělávání u všech typů studia, které škola
poskytuje. Současně byly v maximální míře zajištěny další činnosti, které
souvisely s hlavními úkoly stanovenými pro dané období.

Díky motivovanému a aktivnímu přístupu všech pracovníků školy, včetně
pracovníků brněnské pobočky školy, byla i nadále rozvíjena pedagogická i odborná činnost, o čemž
svědčí konkrétní údaje uvedené dále v textu předkládané výroční zprávy.

V průběhu školního roku byl ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově kladen důraz na přípravu, zabezpečení
a realizaci nové základní odborné přípravy policistů dle aktuálních požadavků policejní praxe. Dále
bylo realizováno střední odborné vzdělávání v oboru bezpečnostně právní činnost, zajištěno
vzdělávání ve vyšší policejní škole a celá řada kurzů kvalifikační a další odborné přípravy, jazykových
kurzů, školení a instrukčně metodických zaměstnání v souladu s požadavky na celoživotní vzdělávání.
Současně škola zajišťovala programy prevence kriminality, zabezpečovala součinnost k akcím
zajišťujícím bezpečnost státu, poskytovala vzdělávání a služby jiným orgánům a organizacím na
základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, poskytovala vzdělávání a služby s tím související v rámci
mezinárodní spolupráce. Předmětem činnosti školy dále bylo provozování střelnice, redakce tisku
a studijní literatury, zabezpečování ubytovacích, stravovacích a autoopravárenských služeb.

Velký důraz byl kladen na mimoškolní aktivity našich žáků a studentů, jejich úspěšnou účast
v různých předmětových olympiádách či soutěžích, kde v posledních letech dosahují výborných
výsledků. V hodnoceném období byly ve škole realizovány tři grantové projekty: „ Příprava a výběr žáků
z národnostních menšin ke vzdělávání“, „ Vzdělávání žáků národnostních menšin“ a „ EU peníze střed-
ním školám“, které jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

Významnou kapitolou činnosti školy je spolupráce s ostatními policejními školami, školními
policejními středisky, civilními školami a dalšími institucemi a organizacemi. V průběhu roku byl MŠMT
pro období 2014-2020 akreditován nový studijní program vyššího odborného vzdělání se zaměřením
jak pro policisty služby pořádkové policie, cizinecké policie, služby kriminální policie a vyšetřování, tak
i pro zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Jsou oblasti, kde jsme doposud nemohli zcela splnit všechny požadavky policejní praxe, a to zejména
na úseku krátkodobých kurzů. Kapacita školy je přednostně využívána ve prospěch policistů
zařazených do ZOP. Přesto věříme, že je to pouze dočasný stav, který bude v budoucnosti řešen.

Prioritou školy ve výchovně-vzdělávací oblasti nadále zůstává vytvářet pro naše žáky a studenty
optimální podmínky pro vzdělávání a v ostatních činnostech školy pokračovat v plnění svého
dlouhodobého plánu rozvoje s cílem nadále zvyšovat prestiž a úroveň Vyšší policejní školy a Střední
policejní školy 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:

Adresa sídla: Horní 21, 659 65 Brno

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

Detašované pracoviště: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově – pracoviště Brno

Identifikační číslo: 64422402

Způsob zřízení: Zřizovací listina jako organizační složka státu

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

Identifikační číslo: 00007064

Doručovací adresa: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově

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

Vedení školy

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

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

pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR,
- 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 me

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

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově poskytuje služby při získávání a zdoko-
nalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice (včetně oprav
zbraní), školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakci a tisku studijních materiálů, auto-
dopravy a autoopravárens

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 je zřízena za účelem:

zinárodní spolupráce schválené
Ministerstvem vnitra,

- podílení se na prevenci kriminality.

tví.
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pracoviště Brno
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Organizační schéma
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově

platné k 1. 9. 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

Počty studentů

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

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

186

348

165

348

21

0

Brno Holešov Celkem

V hodnoceném období byl vypracován a předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
k akreditaci nový vzdělávací program 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost pro denní, dálkovou
a kombinovanou formu vzdělávání. Rozhodnutím MŠMT ze dne 8. dubna 2014 byla tomuto programu
udělena akreditace s platností od 1. září 2014 do 31. srpna 2020.

Základní odborná příprava

Počty studentů

Základní odborná příprava policistů služby pořádkové
a služby dopravní policie (pro služební místa ve 3. a 4. tarifní třídě)

Základní odborná příprava policistů služby cizinecké policie
(pro služební místa ve 3. a 4. tarifní třídě)

56

20

22

20

34

0

Brno Holešov Celkem

P1/0025

P1/0030

P1/0032B
P1/0032D

690378312Základní odborná příprava 2013 I. a II. část

Pracovníci školy byli zapojeni do činnosti týmu pro tvorbu vzdělávacího programu „Základní odborná
příprava 2013“. Oproti předchozímu pojetí základní odborné přípravy policistů (dále jen „ZOP“) byl
vzdělávací program pro ZOP koncipován všeobecně bez ohledu na specializaci jednotlivých služeb
Policie ČR. Hlavním východiskem pro přípravu vzdělávacího programu bylo zvýšení odborných
kompetencí policistů v základních policejních činnostech. Zásadní novinkou v ZOP je upuštění od tzv.
předmětového pojetí a přechod k modulárnímu uspořádání učiva.

Délka ZOP je 12 měsíců a je členěna do čtyř částí, které tvoří: nástupní příprava ve školním policejním
středisku v délce 1 měsíc, I. školní část ve vyšších policejních školách v délce 6 měsíců, řízená praxe
v délce 2 měsíce a II. školní část v délce 3 měsíce.
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Kvalifikační a další odborná příprava

Počty absolventů

Kurz kvalifikační přípravy Styční důstojníci pro migraci a doklady

Kurz instruktorů služební přípravy

Kurz pro odstřelovače - základní

Školitelé koncových zařízení PEGAS

MS PowerPoint – základní kurz

MS Excel- pokročilé techniky

MS Word – pokročilé techniky

MS Excel- základní kurz

MS Word – základní kurz

Specializační kurz pro přípravu členů antikonfliktních týmů Policie ČR

MS PowerPoint – pokročilé techniky

IS ETŘ pro pracovníky podatelny

Kvalifikační příprava příslušníků Policie ČR
zařazených u služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

9

8

20

22

16

24

24

37

37

16

16

9

10

9

0

20

22

16

24

24

37

37

0

16

9

10

0

8

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

Brno Holešov Celkem

M2/0275

P2/0019

P2/0022

P2/0123

P2/0154

P2/0157

P2/0158

P2/0159

P2/0162

P2/0170

P2/0184

P2/0196

P2/0204

Vzdušná hranice

Kvalifikační příprava „Vzdušná hranice“ - zkouška

Vyhodnocování dokladů

Prohlubující vzdělávání zaměstnanců Policie ČR
zařazených u služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

90

42

21

7

90

42

21

7

0

0

0

0

P2/0205

P2/0205

P2/0211

P2/0213

Výcvik specialistů SKPV problematiky extremismu
- Extremismus a právo

10010P2/0216-1

IS ETŘ pro zpracovatele 16160P2/0218

Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích
výkonných organizačních článků SPP

19019P2/0220

Kontrola dodržování sociálních předpisů v dopravě (AETR)

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

Komunikační dovednosti pro zaměstnance
zabezpečující administrativní činnost

12

19

26

12

19

0

0

0

26

P2/0226

P2/0227

P2/0228

AMOK – zákroky proti aktivnímu střelci

Výslech dětského svědka – oběti mravnostní trestné činnosti

Problematika korupce – policista

SKPV – operativně pátrací činnost

SKPV – operativně pátrací činnost – zkouška

SKPV – trestní řízení

SKPV – trestní řízení – zkouška

Styční důstojníci Policie ČR pro migraci a doklady

17

34

510

70

145

58

80

4

0

34

510

70

145

58

80

4

17

0

0

0

0

0

0

0

P2/0230

P2/0240

P2/0245

P2/0250

P2/0250z

P2/0251

P2/0251z

P2/0252
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Instrukčně metodické zaměstnání

Školení

Instrukčně metodické zaměstnání

Školení

26

28

246

684

0

0

246

684

26

28

0

0

IMZ/002

SKO/002

IMZ/006

SKO/006

Výcvik příslušníků Policie ČR
pro účast v zahraničních mírových operacích

13130P2/0263-2

SKPV – vyšetřování

SKPV – odhalování

Ochrana vzdušných hranic

Kurz další odborné přípravy členů antikonfliktních týmů Policie ČR

Finanční šetření, legalizace výnosů z trestné činnosti

Měkké manažerské dovednosti pro zaměstnance - metodiky

Základní kurz lektorských dovedností

Kurz metody řešení konfliktů pomocí AT

Specializační kurz pro policisty
zařazené v preventivně informačních skupinách

13

12

35

10

49

8

81

11

9

13

12

35

0

49

0

0

11

0

0

0

0

10

0

8

81

0
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P2/0267

P2/0268

P3/0038

P3/0045

P3/0060

P6/0001

R2/0006

R2/0011

R2/0033

Kurz anglického jazyka ke složení jazykové zkoušky MV 1. stupně

AJ – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

Kurz anglického jazyka ke složení jazykové zkoušky MV 2. stupně

Kurz německého jazyka ke složení jazykové zkoušky MV 1. stupně

Anglický jazyk – Policejní jazyková zkouška SCPP

Německý jazyk – Policejní jazyková zkouška SPP a SŽP a SDP
po samostatné přípravě

Anglický jazyk – Policejní jazyková zkouška SPP a SŽP a SDP
po samostatné přípravě

63

11

4

5

18

4

4

42

11

0

0

18

4

4

21

0

4

5

0

0

0

R4/0001

R4/0003

R4/0005

R4/0012

R5/0020

R5/0023

R5/0024

Anglický jazyk – zdokonalovací kurz po PJZ SCP I

Anglický jazyk – zdokonalovací kurz po PJZ SCP II

Německý jazyk – zdokonalovací kurz po PJZ SCP I

Německý jazyk – zdokonalovací kurz po PJZ SCP II

26

21

11

10

26

21

11

10

0

0

0

0

R5/0056

R5/0057

R5/0058

R5/0059

Počty absolventů

Brno Holešov CelkemDalší vzdělávací aktivity
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Věková struktura k 31. 8. 2014

Muži Ženy Celkem
Celkem %

CelkemMuži Ženy

Policisté Zaměstnanci
Věk

do 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

Celkem

%

1

26

30

11

0

0

12

11

4

0

95

28,7

1

2

6

6

0

0

1

3

2

0

21

6,3

2

28

36

17

0

0

13

14

6

0

116

35

1

4

18

24

8

0

4

5

12

7

85

25,7

1

22

33

32

1

0

10

13

16

1

130

39,3

2

26

51

56

9

0

14

18

28

8

215

65

4

54

87

73

9

0

27

32

34

8

331

100

1,2

16,3

26,3

22

2,7

0

8,1

9,9

10,2

2,4

100
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Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců
a policistů k 31. 8. 2014

Muži Ženy Celkem
Celkem %

CelkemMuži Ženy

Policisté Zaměstnanci
Doba trvání

do 5 let

do 10 let

do 15 let

do 20 let

nad 20 let

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

Celkem

%

0

9

15

25

19

0

4

4

8

11

95

28,7

0

1

5

2

7

0

0

3

1

2

21

6,3

0

10

20

27

26

0

4

7

9

13

116

35

15

8

10

16

8

3

1

10

85

25,7

21

21

13

20

13

6

4

9

130

39,3

36

29

23

36

21

9

5

19

215

65

46

49

49

62

25

16

14

32

331

100

14

14,8

14,8

18,8

7,6

4,9

4,2

9,7

100

6

8

14

9

20

17

20

17

6

5,2
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Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením medaile Ministerstva vnitra
a udělením Čestné medaile a Plakety Policejního prezidenta

Za věrnost Čestná
medaile

Za zásluhy
o bezpečnost Plaketa Celkem

I. st II. st III. st

Policisté

Zaměstnanci

Celkem

0

0

0

5

0

5

8

0

8

0

0

0

1

0

1

0

0

0

14

0

14

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

Policisté

Zaměstnanci

Celkem

I. stupně
zlatá

II. stupně
stříbrná

III. stupně
bronzová

Plaketa Celkem

0 7 4 0 11

12

23

12

1247

0

0

00
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Údaje o přijímacím řízení
a následném přijetí do školy
Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
v oboru vzdělání 68-42-N/04 - Bezpečnostně právní činnost

Přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole v oboru vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní
činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově pro školní rok 2014/2015 podalo celkem 58 uchazečů.

Na základě výsledků přijímacího řízení bylo přijato 53 uchazečů, z toho 18 uchazečů do 1. ročníku a 35
uchazečů do 2. ročníku vzdělávání.

SPP

7

13

20

SKPV

11

22

33

SCP

0

0

0

ZAM

0

0

0

Celkem

18

35

53

1. ročník

2. ročník

Celkem

legenda: SPP - služba pořádkové policie SKPV - služba kriminální policie a vyšetřování

SCP - služba cizinecké policie ZAM - zaměstnanci

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

Přihlášku ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní
činnost pro školní rok 2014/2015 podalo 391 uchazečů.

Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 374 uchazečů (208 chlapců a 166 dívek).

Ke vzdělávání bylo přijato celkem 89 žáků. Z tohoto počtu je 62 chlapců a 27 dívek.

Počet uchazečů Počet přijatých

374 89

Chlapci Dívky Chlapci Dívky

208 166 62 27
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Vyšší odborné vzdělávání
obor vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost

Ročník

Vzdělávání
zahájilo

Vzdělávání
zanechalo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
úspěšně
ukončilo

Brno

0

0

23

0

23

209

Brno

0

0

1

0

1

Brno

0

0

1

0

1

Brno

0

0

21

0

21

Holešov

32

85

49

20

186

Holešov

9

22

13

3

47

48

Holešov

0

3

2

0

5

6

Holešov

23

60

34

17

134

155

1.

2.

3.

4.

Celkem

Celkem

22,97%
Vzdělávání úspěšně
ukončilo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
zanechalo

74,16% 2,87%

Celkové hodnocení výsledků absolutoria

Zaměření
Prospělo

s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem

Brno

Holešov

10

6

16

11

10

21

0

1

1

21

17

38Celkem
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Absolutorium se konalo v Holešově i na pracovišti Brno. Zkoušku úspěšně vykonalo celkem 38 studentů,
16 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 úspěšní absolventi Europass - dodatek k osvědčení, který má za cíl usnadnit uznání a posouzení
absolvovaného vzdělání v zahraničí.

Slavnostní předání diplomů absolventům vyšší odborné školy se uskutečnilo v sala terreně holešovského
zámku a v areálu školy v Brně za účasti vedení školy, managementu Policie ČR a zástupců samosprávy.

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
pprap. Luboši Dobrovolnému, DiS.
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Střední odborné vzdělávání
obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Ročník Počet žáků
Prospělo

s vyznamenáním
Prospělo Neprospělo

1.

2.

86

87

89

81

343

18

10

17

4

49

68

75

71

75

289

0

2

1

2

5

3.

4.

Celkem

Prospělo

Neprospělo

Prospělo
s vyznamenáním

84,26% 1,45%

14,29%

Název předmětu Konalo Uspělo Neuspělo

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Právo

Kontrola kriminality

Praktická zkouška z odborných předmětů

Matematika (nepovinný předmět)

Tělesná příprava (nepovinný předmět)

78

54

3

21

78

78

78

1

1

74

54

3

21

74

77

78

1

1

4

0

0

0

4

1

0

0

0

Vyhodnocení maturitních zkoušek 2014
K maturitním zkouškám 2014 bylo přihlášeno v jarním zkušebním období 81 žáků 4. ročníku. Z nich 78

úspěšně ukončilo 4. ročník a konalo maturitní zkoušku. 3 žáci neukončili v řádném termínu 4. ročník
vzdělávání a maturitní zkoušku v jarním zkušebním období nekonali.

Hodnocení výsledků maturitních zkoušek z jednotlivých předmětů
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17

Celkové hodnocení maturitních zkoušek

Třída Počet žáků
Prospělo

s vyznamenáním
Prospělo Neprospělo

4.A

4.B

��

��

��

78

�

�

�

13

��

��

��

58

�

�

�

7

4.C

Celkem

Dne 6. června 2014 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

Neprospělo

Prospělo
s vyznamenáním

74,36%

16,67%

8,97%



Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy

Ve školním roce 2013/2014 si doplňovalo nebo rozšiřovalo kvalifikaci vzděláváním na vysoké škole
celkem 12 pracovníků školy.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se realizovalo v souladu s požadavky jednotlivých
pedagogických pracovišť v návaznosti na aktuální potřeby výkonu služby. Pracovníci školy absolvovali
řadu kurzů, školení, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit v ČR i zahraničí:

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

zajištění průběhu maturitní zkoušky,
- krátkodobé specializační kurzy, semináře a konference,
- instrukčně-metodická zaměstnání,
- studijní pobyty a stáže u výkonných útvarů Policie a u dalších specializovaných odborných pracovišť.

Řadu vzdělávacích aktivit v rámci dalšího vzdělávání absolvovali i nepedagogičtí pracovníci školy
se zaměřením na jejich pracovní zařazení a profesní orientaci.

Vzdělání

2

1

3

Bakalářské

8

0

8

Magisterské

1

0

1

Policisté

Zaměstnanci

Celkem

Doktorandské
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Spolupráce se školami s oprávněním k výuce
oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost

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.

Součástí metodické spolupráce škol jsou pravidelná setkání ředitelů škol ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově,
která se konají jednou ročně. Program setkání je zaměřen na problematiku realizace rámcového
vzdělávacího programu oboru, na vyhodnocení výsledků vzdělávání, na výměnu zkušeností z oblasti
didaktiky odborných předmětů, na přípravu a organizaci společných akcí, soutěží atd.

Dle plánu povinných a volitelných aktivit uspořádala škola ve školním roce 2013/14 instrukčně
metodické zaměstnání učitelů odborných předmětů k problematice cestovních dokladů, sportovní soutěže
v silovém čtyřboji a judu.

V červnu se ve škole uskutečnil 2. ročník soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních
odborných škol v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost, kterého se zúčastnilo 36 žáků z 9 střed-
ních odborných škol z celé České republiky. Slavnostního zahájení soutěže se kromě zástupců vedení
soutěžících škol zúčastnili Ing. Hana Grusová z odboru bezpečnostního výzkumu a policejního
vzdělávání Ministerstva vnitra ČR a místostarosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert. Žáci z Vyšší
policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově obsadili v jednotlivých kategoriích dvě první
místa a pět druhých míst. Dosaženými výsledky udělali dobré jméno nejen sobě, škole, ale i městu
Holešovu a přispěli tak i ke zvýšení prestiže policejního vzdělávání.
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Návštěva ministra vnitra a policejního prezidenta ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Jednou z nejvýznamnějších událostí v činnosti školy v hodnoceném období byla návštěva ministra vnitra

Milana Chovance a policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Školu navštívili 5. června 2014 v rámci svého
výjezdu do Zlínského kraje. Setkali se s vedením školy, vedením Krajského ředitelství Policie ČR Zlínského
kraje, představiteli veřejné správy a samosprávy. V rámci návštěvy školy došlo i na neformální diskuzi se
studenty a zaměstnanci.

Dny otevřených dveří

Spolupráce s Policií České republiky

K prezentaci práce školy významným způsobem přispívají Dny otevřených dveří, které se pravidelně
konají dvakrát ročně. Pro účastníky jsou připraveny prezentace vzdělávacích aktivit školy zaměřené na
střední odborné vzdělávání, zájemci mají možnost prohlédnout si prostory školy – odborné učebny,
sportoviště, internát, jídelnu atd. Každoročně navštíví Dny otevřených dveří školy přes tisíc návštěvníků.
Tento mimořádný a stabilní zájem svědčí o tom, že škola zaujímá významné místo v rámci vzdělávací
nabídky Zlínského kraje, ale i celé ČR.

K posílení profesní přípravy žáků, studentů a studujících ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově přispívá vý-
znamnou měrou důsledná spolupráce s Policií ČR, která se přímo podílí na přípravě a tvorbě vzdělávacích
programů a aktivit školy. K rozvoji odborných kompetencí pedagogického sboru významně přispívá
absolvování stáží a studijních pobytů učitelů u policejních útvarů. Součinnost s policejní praxí je
orientována na bezpečnostně preventivní, pátrací a dopravně bezpečnostní akce. Významnou oblastí
spolupráce školy s praxí je účast policistů z výkonných útvarů na výuce a řídících subjektů Policie ČR
u závěrečných zkoušek. Škola důsledně propaguje práci Policie ČR, pořádá řadu prezentací jednotlivých
služeb policie včetně ukázek činnosti všech složek integrovaného záchranného systému.
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Dětský den se Speciální pořádkovou jednotkou Brno
V sobotu 7. června 2014 se v areálu brněnského pracoviště školy konal dětský den se Speciální

pořádkovou jednotkou Brno. Akce nabídla program plný ukázek policejních činností, jejichž hlavním
cílem bylo představit neformálním způsobem práci policie jako službu veřejnosti a tím přispět ke zvýšení
kreditu Policie ČR.

Spolupráce s CERMAT

Spolupráce s Ústavem jazykové přípravy Armády ČR

Mezinárodní program O cenu vévody z Edinburghu

Dne 24. března 2014 proběhlo v prostorách školy ve spolupráci s pracovníky CERMAT pilotní ověřování
písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky u žáků 4. roč-
níku střední odborné školy.

V dubnu 2014 proběhlo testování žáků čtvrtých ročníků VPŠ a SPŠ MV v Holešově podle normy
STANAG 6001. Testování probíhalo v Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně v rámci vý-
zkumu mapování kompetencí v anglickém jazyce žáků středních škol a navázalo na plošné testování
v loňském roce.

Do programu O cenu vévody z Edinburghu je zapojeno 7 žáků SOŠ. Všichni žáci navštěvují jednou
týdně Domov pro seniory v Holešově, kde pomáhají seniorům. Tito žáci dále organizují každoročně
v prosinci benefiční jarmark. Výtěžek je věnován holčičce Mervis ze Zambie, kterou naše škola adoptovala
na dálku. V říjnu 2013 se uskutečnilo národní setkání účastníků zapojených do tohoto programu. Setkání
proběhlo v Janově nad Nisou a zúčastnilo se ho 5 našich žáků. Velkým oceněním práce našich studentů
bylo pozvání na jednání správní rady s podporovateli programu.

Oceněním práce bylo pozvání žákyně L. Prágrové na jednání správní rady s podporovateli programu,
kde měla možnost prezentovat více než osmiletou činnost žáků naší školy v projektu.
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Vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Projekt EU peníze středním školám

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. 2014 navštívil realizační tým 186 úřadů, 448 základních škol a vytipoval
551 žáků z 9 tříd, se kterými systematicky pracoval a připravoval je na přijímací řízení. Ke vzdělávání bylo
celkem přijato 76 žáků z 15 národnostních menšin. Pro školní rok 2014/2015 bylo na základě přijímacího
řízení přijato ke vzdělávání 11 žáků do prvního ročníku.

Projekt „Vzdělávání příslušníků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole
Ministerstva vnitra v Holešově“ byl zahájen 1. 3. 2010, ukončen 28. 2. 2013, již druhým rokem se
realizuje projekt v rámci udržitelnosti, ukončení projektu v rámci udržitelnosti je v roce 2018.

V hodnoceném školním roce 2013/2014 se ve škole vzdělávalo 51 žáků z 9 národnostních menšin
(1. ročník -11 žáků, 2. ročník – 12 žáků, 3. ročník – 13 žáků , 4. ročník - 15 žáků ).

Všichni žáci z národnostních menšin využívají možnost individuálních konzultací, ve školním roce
2013/2014 absolvovali žáci 580 hodin doučování. Všech patnáct žáků 4. ročníku zařazených do
„Projektu“ úspěšně složilo maturitní zkoušky. V rámci volnočasových aktivit projektu bylo ve školním roce
2013/2014 realizováno 115 akcí.

Dne 31. srpna 2014 byla ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově ukončena
dvouletá realizace projektu „EU peníze středním školám“.

Projekt byl zaměřen na individualizaci výuky, tvorbu nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání peda-
gogických pracovníků.

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 34 sad s celkovým počtem 992 výukových materiálů pro 13 vyu-
čovaných předmětů.

Pedagogičtí pracovníci z VPŠ a SPŠ MV v Holešově získali 4 osvědčení o absolvování DVPP v oblasti
finanční gramotnosti žáků.

Spolupráce s městem Holešov
Významným partnerem v činnosti školy je také

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 parla-
mentem každoročně probíhá ocenění pedagogů
jednotlivých škol v Holešově s názvem „Srdce na
dlani“. V 18. ročníku ankety byl z pedagogického
sboru naší školy oceněn Ing. Stanislav Žalčík.

Spolupráce s Magistrátem města Brna
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově – pracoviště Brno je zastoupena v radě

prevence kriminality statutárního města Brna kpt. PhDr. Soňou Svobodovou. Účast specialisty policejní
školy přináší mimo jiné odbornou garanci a také je přidanou hodnotou pro život školy a vnáší do výuky
praktické příklady činnosti v souvislosti s vládními strategiemi, které jsou nedílnou součástí vzdělávání
mladých policistů.
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Spolupráce se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra

Senioři sobě II

Druhý život dětské knihy – start sbírky

Brněnské pracoviště školy úzce spolupracuje již řadu let se zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou ZP
MV 211 na řadě společných projektů:
- ve znamení „ZDRAVÍ“,
- cvičíme s 211,
- vybavení s 211.

Cílem projektu je preventivní činnost zaměřená zejména na:
- prevenci kriminality a dopravy,
- zdravý životní styl,
- relaxaci a muzikoterapii.

Hlavními realizátory projektu jsou: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Jihomoravský
krajský úřad, VPŠ a SPŠ MV v Holešově - pracoviště Brno. Takřka roční přípravná činnost vyvrcholila
právě 30. dubna 2014, kdy se projekt přesunul k seniorům. Ti, po proškolení, budou hlavními nositeli
prevence mezi svými známými, příbuznými a vrstevníky.

2. září 2013 se Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově – pracoviště Brno připojila
k zajímavému projektu sbírky dětských knížek sdružení SENSEN Charty 77, pod kontem Bariéry, kdy každá
pátá donesená knížka byla nakladateli doplněna o zbrusu novou knihu. Knihy pak slavnostně poputují do
dětských domovů a dalších zařízení či k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem bylo vrátit
knihy dětem a děti ke knihám.

Charitativní projekt, jehož patronkou je Jiřina Bohdalová, spočívá ve shromažďování a distribuci nových
a starších dětských knih za účelem podpory čtení a vzdělávání se dětí. Díky velkému zapojení dárců
se podařilo shromáždit 1200 dětských knih. Z tohoto množství se policejní škola podílela více jak šestinou.
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Ples školy
Každoroční významnou událostí společenského života školy je maturitní ples, který se konal 28. února

2014 v prostorách holešovského zámku. Celý večer k tanci i poslechu hrála v hlavním sále „Hudba hradní
stráže a Policie České republiky“, v balkonovém sále skupina „Rytmix“ a v Drive clubu probíhala disko-
téka. Součástí plesu bylo již tradičně dekorování maturantů.

Seminář mravní a křesťanské výchovy

Mimořádné pedagogické aktivity pracovníků školy

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

- spolupráce s Vojenskou policií , Vězeňskou službou ČR, Hasičským záchranným sborem ČR
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 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- spolupráce se středními a vyššími odbornými školami v regionu,
- spolupráce s Krajskými pedagogicko-psychologickými poradnami,
- spolupráce s Úřady práce v jednotlivých krajích,
- spolupráce s Ústavem soudního lékařství FN v Olomouci,
- spolupráce s Arcibiskupstvím v Olomouci,
- spolupráce s Nadací T. Bati ve Zlíně,
- spolupráce s agenturou Madio Zlín,
- zajištění činnosti Centra vzdělávacích aktivit a osobního poradenství (CEVAP),
- zajištění odborných seminářů a instrukčně metodických zaměstnání v souladu s potřebami policejní praxe,
- zajištění překladatelské služby a tlumočení pro potřeby Policie ČR,
- aktivní zapojení do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
- příprava žáků a studentů na účast ve studentských soutěžích a přehlídkách,
- zapojení do realizace projektů v oblasti výchovy a vzdělávání.
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Středoškolská odborná činnost

Matematika - Hra Abaku

Matematický klokan

Zapojení školy do SOČ je tradičně věnována značná pozornost. Škola se podílí nejen účastí žáků, ale
i organizační pomocí při zabezpečení městského, okresního, krajského i celostátního kola soutěže,
případně zapojením učitelů v hodnotících komisích jednotlivých kol.
V letošním roce postoupili do krajského kola 2 žáci. Žák P. Žůrek obsadil se svojí prací Náramkové
hodinky 5. místo.

Abaku je hra pro více hráčů, která má pozitivní vliv na rozvoj počtářských dovedností. Hra probíhá pod
záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a doporučuje ji i společnost Menza České republiky.
Celostátní liga hry ABAKU se konala od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014. Jednotlivé zápasy probíhaly on-line na
webových stránkách "abaku" a zapojit se mohl libovolný počet studentů ze středních škol. Vyšší policejní
školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově skvěle reprezentovala V. Škrabalová, žákyně
3. ročníku. Během pěti měsíců hrála on-line zápasy s vylosovanými hráči z České republiky, podle počtu
vyhraných zápasů se umístila v celostátním žebříčku na 4. místě (ze 141 hráčů). Díky ní tak VPŠ a SPŠ MV
v Holešově získala 1. místo v celostátním žebříčku.

V březnu proběhla ve škole soutěž Matematický klokan, která rozvíjí u žáků matematické dovednosti
a logické myšlení potřebné pro praktický i profesní život. Zúčastnilo se jí 16 vybraných žáků 1., 2. a 3.
ročníku SOŠ. Výsledky našich nejlepších řešitelů byly porovnány s úspěšnými řešiteli dalších škol. Nejlépe
si vedl S. Brádler, žák 1. ročníku, který se v kategorii Junior v kroměřížském okrese při komparaci všech
výsledků středních škol umístil na 6. místě. Mezi deseti nejlepšími je jako jediný žákem odborné školy,
ostatní řešitelé jsou žáci gymnázií.

Konverzační soutěže v jazycích

Soutěž o kolektivní bezpečnosti - EUROPA SECURA

Žáci SOŠ se pravidelně zapojují do soutěží v cizím a českém jazyce. V konverzační soutěži v anglickém
jazyce postoupil do okresního kola soutěže O. Hába, v německém jazyce A. Tiefenbachová. Tato žákyně
taktéž postoupila do okresního kola Olympiády z českého jazyka, kde obsadila 4. místo.

Žáci 3.ročníku J. Kaplánek, O. Hába a B. Urbanec se zúčastnili ústní části krajského kola soutěže
Europasecura ve Zlíně se svojí bezpečnostní analýzou Sýrie. V každém kraji se zúčastnilo maximálně pět
družstev s nejlepšími analýzami formou prezentace, oponentury a obhajoby prací. Naši soutěžící důstojně
reprezentovali školu a zároveň i sami sebe a účastí v krajském kole prokázali vědomosti z dané
problematiky.
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Sportovní den

Sportovní výsledky

Další aktivity

19. června 2014 proběhl „Sportovní den školy“ v areálu loděnice Kojetín. Tento den byl sice pro žáky
zejména soutěžní, ale celá akce, které předcházela několikaměsíční intenzivní příprava, měla mnohem
hlubší podtext a význam. Hlavním cílem akce byla podpora team-buildingu v rámci třídních kolektivů.
Sociálně-patologické jevy totiž nelze eliminovat na školách preventivně jiným způsobem, než podporou
sociálního klimatu ve třídách, včetně rozvoje týmové spolupráce.

Všechny první, druhé a třetí ročníky měly možnost pod vedením svých kapitánů ukázat, co v nich
doopravdy je. Třídy soutěžily ve štafetě, která zahrnovala střelbu ze vzduchovky a běh se zátěží, další
disciplínou bylo přetahování lanem. Centrem pozornosti všech zúčastněných byl ale trénink a závod
dračích lodí. Do jedné lodi zasedali chlapci i dívky, aby poté společně předvedli, že jako jeden tým
dokážou mnohem víc než jednotlivec.

V září 2013 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola 32. ročníku Corny Středoškolského atletického
poháru, které se konalo na Městském atletickém stadionu v Uherském Hradišti. Účastnilo se š

šest dívčích týmů našeho kraje, které se kvalifikovaly z kol okresních. V silné konkurenci
dokázali naši žáci, že jsou velmi dobrými dníky a svými výkony skvěle

apců se umístilo na 1. ístě a postoupilo do celorepublikového finále, družstvo dívek
skončilo třetí

V říjnu 2013 se v Malšově Lhotě u Hradce Králové uskutečnilo celorepublikové finále v přespolním bě
žáků středních škol. Jednotlivé kraje reprezentovala šestičlenná družstva dívek a chlapců, která si ví-
tězstvím v krajských kolech zajistila právo startu. Naši školu reprezentovalo družstvo dívek. Seš

republiky a reprezentantek ČR
v běžeckých disciplínách. Tato soutěž byla zároveň Žákyně
z VPŠ a SPŠ MV v Holešově podaly velmi hodnotné výkony, které však nestačily na medailové pozice.

V březnu 2014 se uskutečnilo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově republikové finále „Poháru AŠSK ČR ve
šplhu“ ů. Soutěžilo se v kategorii jednotlivců a družstev. V soutěži jednotlivců zvítě

žák 3. ročníku. V soutěži družstev se umístila družstva chlapců a dívek na krásném 2. místě
vě se republikového finále zúčastnilo 10 družstev děvčat a 10 družstev chlapců.

družstva dívek a chlapců bojovala v republikovém finále v silovém čtyřboji SŠ. Po
postupu z krajského kola, které pořádala VPŠ a SPŠ MV v Holešově se

tratila a skončila na ístě.
ák 2. roč

Mimořádného úspěchu dosáhl vrchní komisař kpt. Mgr. Pavel
Válek v závodě na dračích lodích. Oba ve svých kategoriích vybojovali několik medailových úspěchů na
mistrovství Evropy 2014 v Račicích.

- 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,
- vedení a činnost zájmových a sportovních kroužků,
- bezpečný pohyb na silnici, šikana mezi žáky,
- Bike Maratón Drásal,
- Den ošetřovatelství,
- Vánoční jarmark pro Mervis,
- Den pro zdraví,
- přednášky pro základní školy a střední odborná učiliště na téma šikana, trestní odpovědnost mládeže aj.,
- aktivity v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu (Evropský den bez aut v Holešově,

Na kole jen s přilbou v Holešově, modelové situace a přednášky BESIP pro účastníky táborů atd.)
- hlídky mladých zdravotníků.

est
chlapeckých a

závo reprezentovali naši školu.
Družstvo chl m

.
hu

la se zde
velmi silná konkurence závodnic na úrovni medailistek z mistrovství

nominací na mezinárodní závody v Izraeli.

dívek a chlapc zil Denis
Križánek, .
Celko

V dubnu 2014 naše
naše družstva v republikovém finále

nez 6. a 7. m
Ž níku Michal Salaj obsadil na mistrovství Evropy do 17 let ve vzpírání v hmotnostní kategorii do

85 kg 10. místo.
sportovního i rada plk. Mgr. Karel Hrudík a
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Mezinárodní aktivity a projekty školy
Součástí práce školy jsou mezinárodní aktivity, které mají ze strany vedení školy výraznou podporu.

Management školy se pravidelně účastní jednání v partnerských institucích.

Jednou z nejvýznamnějších akcí v oblasti mezinárodní spolupráce bylo uspořádání odborného semináře
na téma „Taktika služebních zákroků a střelecká příprava“ ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, se zaměřením na
taktiku služebních zákroků a střeleckou přípravu (postupy, metody a formy výuky), přípravu k použití
donucovacích prostředků a taktiku služebních zákroků včetně komunikace, přípravu k použití zbraně
apod.

Zaměstnání se zúčastnili učitelé služební přípravy policejních škol, instruktoři služební přípravy
krajských ředitelství a zástupci Policejního prezídia. Zahraniční účast byla zastoupena kolegy z Polska
a Německa.

CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ W KOSZALINIE

V září se učitelé odborných předmětů zúčastnili mezinárodního semináře v Koszalinu na
téma: „Prosazování legislativy EU v oblasti přeshraničního pohybu látek ovlivňujících
životní prostředí“.

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH W LUBANIU

V září se v Lubani uskutečnil odborný seminář na téma „Přeprava a identifikace věcí národního
kulturního dědictví“, kterého se zúčastnili vyučující z předmětového oddělení práva a kriminalistiky.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově navštívilo v říjnu vedení školy SG v Lubani. Kolegové z Polska se seznámili
s výukovými aktivitami i s materiálním vybavením školy. Zajímali se především o učebny modelových
situací a učebny odborných předmětů.

Odborní učitelé problematiky cizinecké policie absolvovali seminář ve škole SG v Lubani na téma
„Vydávání a verifikace dokladů pro cizince z vybraných států EU“.

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH

V dubnu Policejní škola v Katowicích uspořádala u příležitosti 15. výročí založení Policejní školy
v Katowicích a u příležitosti 95. výročí policie v Polsku seminář na téma „The History of the Police
Education“.

V červenci zástupce ředitele pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. s doprovodem přijal
pozvání ředitele Policejní školy v Katowicích insp. Jaroslava Kalety a zúčastnil se slavnostního setkání při
příležitosti Dne policie v Polsku, které bylo spojeno s oslavami 15letého založení katowické školy a 95.
výročí policie v Polsku.
V srpnu se v Policejní škole v Katowicích uskutečnil týdenní mezinárodní workshop na téma použití
donucovacích prostředků, použití zbraně a zadržení nebezpečného pachatele, kterého se zúčastnili
i učitelé z VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Seminář - „Taktika služebních zákroků a střelecká příprava“

Zahraniční spolupráce pokračovala s hlavními partnery školy:

Škola SG v Koszalinu (Polsko)

Škola SG v Lubani (Polsko)

Škola Policije v Katowicach (Polsko)

-

-

-

-

-

-

-

1970
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Ředitelství Spolkové policie Mnichov

Bavorská pohotovostní police

Další zahraniční aktivity

Škola pokračuje v dlouhodobé spolupráci s výkonnými útvary ředitelství Spolkové policie Mnichov.
Policisté BPOL se průběžně v rámci svých odborných stáží ve škole v Holešově zdokonalují v českém
jazyce. Oceňují především účast na výuce odborných předmětů ve specializačních kurzech, účastní se
nácviku modelových situací a v neposlední řadě působí i jako rodilí mluvčí ve výuce německého jazyka.
Recipročně naši učitelé odborných předmětů a jazyků lektorovali týdenní jazykové soustředění, které
proběhlo v dubnu v Rosenheimu.

Spolupráce zahrnuje také odborné stáže. V říjnu byli policisté služební přípravy začleněni do odborného
kurzu střelecké přípravy pro instruktory služební přípravy útvarů bavorské policie, který se uskutečnil
v Bayreuthu. Cílem kurzu byl výcvik v ovládání služební pistole HK P30 a samopalu HK MP5, které jsou ve
výzbroji jednotek BPOL. Naši učitelé seznámili své kolegy s obsahem střelecké přípravy českých policistů.
V červenci dva učitelé předmětového oddělení služební přípravy absolvovali stáž na mezinárodním letišti
v Mnichově a ve stejném termínu se dva učitelé oddělení vnější služby zúčastnili výkonu služby ve
společných hlídkách ve Schwandorfu.

V květnu se uskutečnilo vyhodnocení spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a ředitelstvím BPOL
Mnichov. Jednání na Policejním úřadě v Rosenheimu se zúčastnilo vedení školy na pozvání viceprezidenta
BPOL – ředitelství Mnichov Dr. Karla-Heinze Blümela. Obě strany vyjádřily svou podporu pokračování
další vzájemné spolupráce.

S Bavorskou pohotovostní policií VPŠ a SPŠ MV v Holešově spolupracuje od roku 2011. Hlavní oblast
spolupráce zahrnuje jazykové vzdělávání. V září a v říjnu 2013 proběhly kurzy českého jazyka pro
příslušníky Bavorské pohotovostní policie ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. O vysoké profesní úrovni našich
pedagogů svědčí fakt, že následně za přítomnosti Mgr. Pořízkové z oddělení všeobecně vzdělávacích
předmětů jedenáct bavorských policistů úspěšně vykonalo jazykovou zkoušku z českého jazyka (úroveň
A-1) na Evropské jazykové škole ve Weidenu.

V průběhu školního roku 2013/2014 pokračovaly jazykové stáže odborných lektorů Bavorské pohoto-
vostní policie ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Významnou součástí spolupráce jsou týdenní odborné jazykové stáže policistů - studentů Vyšší odborné
školy a žáků Střední odborné školy ve vzdělávacích centrech bavorské policie v Sulzabachu-Rosenbergu
a v Nabburgu. Cílem těchto akcí je zlepšení jazykových kompetencí, především odborné terminologie.

- V prosinci 2013 se uskutečnil výchovně-vzdělávací zájezd žáků střední odborné školy a pracovníků
školy do Vídně. Akce se realizovala v souladu se školním vzdělávacím programem.

- V listopadu 2011 schválila Evropská komise realizaci twinning projektu „Vytvoření efektivního systému
pro prevenci a potlačování ilegální imigrace na území Srbské republiky“ pro Srbsko. Projekt vznikl a je
realizován v partnerství Ministerstva vnitra Velké Británie a Policie České republiky. Cílem projektu
je zlepšení prevence a potlačování ilegální imigrace na území Srbska a výměna zkušeností v oblasti boje
s informační kriminalitou. V rámci tohoto projektu se v únoru 2014 v Bělehradě konalo vyhodnocení
vzdělávacích kurzů pohraniční policie Srbské republiky, kterého se zúčastnil vedoucí předmětového
oddělení vnější služby ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
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Mezinárodní výtvarná soutěž – Skawina 2014

Projekt ISEC

MEPA

Starosta města Skawina (Polsko) ve spolupráci s Twinning Sdružením Skawina a Pedagogickou kni-
hovnou, vyhlásil mezinárodní výtvarnou soutěž pro studenty škol partnerských měst z Hürthu (Německo),
Thetford (Velká Británie), Turčianské Teplice (Slovensko), Civitanova Marche (Itálie), Peremyslamy
(Ukrajina) a Holešov, Roztoky (Česká republika).

V kategorii „Mládež ze středních škol“, se soutěže účastnila žákyně SOŠ Veronika Tvrdoňová. Do sou-
těže se přihlásila s fotografiemi, které zachycují atmosféru míst města Holešova a získala Ocenění mezi-
národní poroty.

- V červnu 2014 se konal již 16. ročník mezinárodní soutěže odstřelovačů o „Pohár policejního prezidenta
ve střelbě z odstřelovací pušky“ ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Soutěže se zúčastnilo 102
soutěžících z 10 států z celého světa. VPŠ a SPŠ MV v Holešově se podílela organizačně a materiálně na
zabezpečení této akce.

Od srpna 2013 je škola zapojena v programu EU – ISEC (Prevence a boj proti trestné činnosti).
Koordinátorem projektu „Využití současných informačních systémů na zvýšení efektivní přeshraniční
výměny informací v oblasti prevence proti kriminalitě“ je Policejní škola v Katowicích a dalšími partnery
jsou naše škola a SOŠ PZ Pezinok. Účastníci projektu absolvovali řadu pracovních setkání v jednotlivých
zemích, především ve Společných centrech policejní a celní spolupráce. VPŠ a SPŠ MV v Holešově
v tomto projektu úzce spolupracuje s Odborem mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia ČR.

V září 2013 proběhl v prostorách areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v pořadí již 19. ročník Speciálního
kurzu MEPA pro pohraniční policii. Součástí programu byla kromě odborných přednášek i prezentace
vzdělávacích aktivit školy.

V průběhu měsíce října 2013 se uskutečnil na pracovišti Brno odborný seminář MEPA zaměřený na téma
„Ruskojazyčný organizovaný zločin ve střední Evropě“ za účasti zástupců pěti zemí.
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Projekt Manifest z Aubervilliers and Saint Denis

Dva pedagogové z VPŠ a SPŠ MV v Holešově – pracoviště Brno se v říjnu zúčastnili projektu, v němž je
zapojeno 220 měat ze 40 zemí světa. Projekt je realizován formou workshopů se zaměřením na výměnu
zkušeností v oblasti bezpečnosti ve velkých městských aglomeracích. Nové trendy, dobrá praxe a zajímavé
příspěvky jsou implementovány do výuky.

CEPOL

FRONTEX

V květnu 2014 zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik absolvoval na německé Policejní akademii
v Münsteru kurz s názvem „Crime Control and Traffic Safety International Comparison“. Cílem kurzu bylo
rozšířit znalosti účastníků a zvýšit jejich kompetence z oblasti bezpečnosti silničního provozu, prevence
v oblasti návykových látek, falšování dokladů a ilegálního převozu nebezpečných látek. Kurzy CEPOL
slouží také ke zlepšení policejní spolupráce, zvýšení vzájemného porozumění mezi jednotlivými státy EU
a navázání profesních kontaktů.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově se zapojila do výměnného programu (Exchange Programme) CEPOL pro rok
2014. Začátkem června policista z oddělení vnější služby absolvoval týdenní stáž na finské Policejní
akademii v Tampere a na policejní základně v Helsinkách. V rámci reciproční výměny se ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešově uskuteční týdenní stáž zástupce finské policie. V srpnu 2014 se v rámci tohoto programu
uskutečnila odborná stáž dvou učitelů kriminalistiky ze SOŠ PZ Košice na předmětovém oddělení práva
a kriminalistiky VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově pokračovala v realizaci aktivit Výcvikového oddělení agentury Frontex
v těchto projektech:

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

- „CCC - Teachers´ Mobility“

- „Schengen Borders Code eLearning Tool“Mezinárodní výtvarná soutěž – Skawina 2014.
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Výsledky inspekční činnosti
V období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední policejní

škole MV v Holešově tyto vnější kontroly a audity:

Termín Kontrolu provedl Předmět kontroly

Srpen 2013
–

únor 2014

Září 2013

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku

Okresní správa
sociálního zabezpečení Kroměříž

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

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

Září 2013
MINISTERSTVO VNITRA
odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Zjišťování a hodnocení podmínek a průběhu
vzdělávání podle vzdělávacího programu
ZOP 2013 – pracoviště Holešov

Říjen 2013
MINISTERSTVO VNITRA
odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Zjišťování a hodnocení podmínek a průběhu
vzdělávání podle vzdělávacího programu
ZOP 2013 – pracoviště Brno

Říjen – listopad
2013

MINISTERSTVO VNITRA
odbor interního auditu a kontroly

Následná veřejnosprávní kontrola
hospodaření s veřejnými prostředky
u organizační složky státu
VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Březen 2014
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Oblastní zdravotnické zařízení Brno
Hygienická služba

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

Duben 2014
MINISTERSTVO VNITRA
odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a navazujících právních předpisů
zaměřených na přijímací řízení
ke středoškolskému studiu
a s tím související úkony

Duben 2014
MINISTERSTVO VNITRA
odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Posouzení organizace, průběhu a hodnocení
výsledků zkoušek k prokázání kvalifikace
u kurzů SKPV operativně pátrací činnost
a SKPV trestní řízení

Červen 2014
MINISTERSTVO VNITRA
odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a navazujících právních předpisů
se zaměřením na absolventské práce,
absolutorium studentů vyššího odborného
studia a s tím související úkony

Červenec
- listopad

2014

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku

Kontrola platných smluvních vztahů
(nájemních a o výpůjčce) týkajících
se majetku státu, se kterým je příslušná
hospodařit VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Červenec 2014
MINISTERSTVO VNITRA
odbor personální
oddělení metodiky a kontroly

Kontrolní průzkum v oblasti personální práce

Mimořádná obecná kontrola
na návrh ředitele odboru bezpečnostního
výzkumu a policejního vzdělávání MV

31



Pracovištěm interního auditu byly v období školního roku 2013/2014 ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešově provedeny tyto interní audity a kontroly:

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
- Účinnost vnitřního kontrolního systému
- Řídicí kontrola při vyřazování majetku
- Veřejné zakázky
- Následný interní audit

- Funkčnost systému zabezpečení zbraní, střeliva a munice v podmínkách školy
- Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
- Interní protikorupční program
- Výkazy činnosti pedagogických pracovníků
- Efektivnost a hospodárnost při nakládání s majetkem školy

Při provedených kontrolách a auditech 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.

V průběhu školního roku probíhal ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově monitoring pilotního ověřování realizace
vzdělávacího programu Základní odborná příprava 2013. Do práce monitorovacího týmu byli zapojeni
pracovníci a pracovnice Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra,
Oddělení vzdělávání Policejního prezidia ČR, zástupci ředitelství služby pořádkové policie, dopravní
policie, cizinecké policie, školních policejních středisek a služební funkcionáři jednotlivých krajských
ředitelství Policie ČR.

Interní audity

Kontroly

Monitoring ZOP 2013

Základní údaje o hospodaření školy
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 technické zabezpečení výuky atp.).
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Název Stav k 31. 12. 2012 Stav k 31. 12. 2013

Vlastní kapitál 687 226 093,03 686 206 623,06

Jmění účetní jednotky a upravující položky 104 896 627,05 104 893 342,05

Výsledek hospodaření - 354 349 410,65 - 570 415 085,05

Fondy účetní jednotky 915 191,92 1 013 905,52

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 935 763 684,71 1 150 714 460,54

Cizí zdroje 30 682 715,55 14 577 254,69
Krátkodobé závazky 30 682 715,55 14 577 254,69

PASIVA celkem 717 908 808,58 700 783 877,75

Jmění účetní jednotky (401) 261 575 720,40 261 572 435,40
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (403) 0,00 0,00
Oceňovací rozdíly při změně metody (406) - 156 679 093,35 - 156 679 093,35

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) -134 447 386,39 0,00
Nerozdělený výsledek hospodař. minulých let (432) - 57 342 540,71 - 354 349 410,65
Výsledek hospodař. běžného účetního období (493) - 162 559 483,55 - 216 065 674,40

FKSP (412) 915 191,92 1 013 905,52
RF z ostatních titulů (414) 0,00 0,00

Příjmový účet organizačních složek státu (222) - 14 822 477,88 - 28 858 199,68
Zvláštní výdajový účet (223) 163 528 293,19 243 808 975,51
Agregované příjmy a výdaje minulých období(404) 787 057 869,40 935 763 684,71

Dodavatelé (321) - 5 735,00 0,00
Zaměstnanci (331) 16 227 849,00 6 932 408,00
Závazky ze soc. zabezp a zdrav. poj. (336) 7 001 460,00 3 855 245,00
Ostatní přímé daně (342) 2 983 259,00 870 953,00
Daň z přidané hodnoty (343) 79 073,00 19 634,00
Závazky k vybraným ústř. vládním institucím (347) 0,00 916,00
Jiné pohledávky (378) 1 978 861,88 1 334 673,23
Výdaje příštích období (383) 1 976 613,01 1 508 925,34
Dohadné účty pasivní (389) 441 334,66 54 500,12

Stálá aktiva 669 004 624,27

Dlouhodobý nehmotný majetek 119 514,13

672 253 096,76

856 513,62

Dlouhodobý hmotný majetek 671 396 583,14 668 885 110,14

Oběžná aktiva 45 655 711,82 31 779 253,48
Zásoby 11 498 037,40 13 423 532,80

Krátkodobé pohledávky 4 812 670,80 3 225 236,97

Krátkodobý finanční majetek 29 345 003,62 15 130 483,71

AKTIVA celkem 717 908 808,58 700 783 877,75

Software (013) 856 513,62 119 514,13
Drobný DNM (018) 4 190 773,55 4 634 226,81
Oprávky k drobnému DNM (078) - 4 190 773,55 - 4 634 226,81

Stavby (021) 578 812 070,25 589 705 162,25
Samostatné movité věci (022) 80 066 247,89 67 210 967,89
Drobný DHM (028) 127 917 512,84 129 443 819,80
Pozemky (031) 11 692 265,00 11 688 980,00
Nedokončený DHM (042) 826 000,00 280 000,00
Oprávky k drobnému DHM (088) - 127 917 512,84 - 129 443 819,80

Materiál na skladě (112) 11 391 937,40 13 319 432,80
Ostatní zásoby (124, 139) 106 100,00 104 100,00

Opravné položky k odběratelům (194) - 2 559,50 0,00
Oprav položky k ostat. krátkodob. pohl. (199) - 2 049,61 -4 725,00
Odběratelé (311) 125 027,09 529 854,52
Poskytnuté provozní zálohy (314) 1 998 616,20 1 336 011,00
Pohledávky za rozpočt. příjmy (315) 2 464 262,00 1 188 484,00
Pohledávky za zaměstnanci (335) 134 260,96 102 848,00
Daň z přidané hodnoty (343) 0,00 0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky (377) 95 113,66 68 084,45
Příjmy příštích období (385) 0,00 4 680,00

Běžný účet (241) 562 495,59 1 217 937,29
Běžný účet FKSP (243) 712 661,92 929 022,52
Ostatní běžné účty (245) 28 058 081,11 12 983 490,00
Pokladna (261) 0,00 16,90
Ceniny (225) 11 765,00 17,00
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Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v Kč)

Ukazatel Rozpočet R1 Rozpočet R2 MRZ
a nároky rozpočet

VÝDAJE CELKEM 255 502 000,00 246 584 353,00 3 388 220,36 249 972 573,36 243 808 975,51

PŘÍJMY CELKEM - 39 505 000,00 - 31 670 392,00 0,00 - 28 858 199,68

Daňové příjmy - 17 440 000,00 - 17 440 000,00 0,00 - 17 440 000,00 - 16 708 028,00
Příjmy z pojistného a příspěvek
Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery - 22 065 000,00 - 14 230 392,00 - 12 150 171,68

v tom: příjmy z rozpočtu EU - 19 725 000,00 - 11 587 392,00 -11 587 392,00 -8 264 743,80
příjmy z finančních machanismů 0,00 0,000 0,00 0,00
ostatní nedaňové a kapit. příjmy - 2 340 000,00 - 2 643 000,00 -2 643 000,00 - 3 885 427,88

z toho odprodeje majetku -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 73 212,00

mzdové výdaje bez EU a FM 150 878 000,00 149 690 362,00 147 691 227,00
v tom: platy zaměstnanců celkem 108 953 000,00 108 300 991,00 109 902 258,11 105 986 804,00
z toho: platy občanských zaměstnanců 53 588 000,00 54 315 723,00 55 686 990,11 55 607 664,00

platy příslušníků 55 365 000,00 53 985 268,00 54 215 268,00 50 379 140,00
ostatní platby za provedenou práci 3 791 000,00 3 561 000,00 975 771,00 4 536 771,00 4 353 208,00
povinné pojistné 37 044 000,00 36 744 891,00 36 893 046,01 36 285 987,00
převod do FKSP 1 090 000,00 1 083 480,00 1 105 219,56 1 065 228,00

Ostatní sociální dávky 1 375 000,00 1 514 000,00 1 514 000,00 577 089,00
Výdaje pro.fin. EDS/SMVS bez EU a FM 47 103 000,00 22 149 486,00 22 149 486,00 22 149 485,00
Výdaje z rozpočtu Evropské unie 31 651 000,00 22 149 486 22 149 486,00 22 149 485,00

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 71 598 000,00 73 230 505,00 641 287,68 73 871 792,68 73 391 174,51

- 31 670 392,00

- 17 440 000,00 - 17 440 000,00 0,00 - 17 440 000,00 - 16 708 028,00
0,00 - 14 230 392,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 746 932,68 152 437 294,68
1 601 267,11
1 371 267,11

230 000,00

148 155,01
21 739,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konečný Skutečnost

114V022003011 Zateplení a výměna oken
VPŠ a SPŠ MV v Holešově - II etapa (rok 2013)
Funkční oblast 1105400.012007A,
1205400.012007A, 1505400.012007A,

Program rozpočtu

Celkový tabulkový přehled investičních akcí v oblasti programového financování

R1 R2 Kon. rozpočet Skutečnost Zůstatek

31 651 000,00 22 149 486,00 22 149 486,00 22 149 485,00 1,0

V roce 2013 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozpočtovány běžné výdaje ve výši 255.502 tis. Kč. Ty se
v průběhu roku snížily o 8.918 tis. Kč na 246.584 tis. Kč, došlo ke snížení mzdových prostředků
a souvisejících výdajů o 1.188 tis. Kč, navýšení rozpočtu v rámci ostatních provozních výdajů o 1.633 tis.
Kč, navýšení rozpočtu o sociální dávky ve výši 139 tis. Kč a snížení rozpočtu o výdaje na programové
financování ve výši 9.502 tis. Kč.

V oblasti výdajů na programové financování byla realizována jedna investiční akce, viz následující
tabulka. V oblasti programového financování nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje ani nároky
z nespotřebovaných výdajů. Celkové čerpání v roce 2013 bylo na 100 %.

V roce 2013 došlo k povolenému použití nebo povolenému snížení nároků v celkové výši 5.065.323,22 Kč.

a) Povolené použití nároků z nespotřebovaných výdajů na neprofilující výdaje v celkové výši
3.388.220,36 Kč,

- na ostatní běžné výdaje (stavební opravy) 641.287,68 Kč
- mzdové výdaje (převody FKSP) 2.746.932,68 Kč
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b) Povolené snížení nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 1.677.102,86 Kč

- výdaje z prostředků EU ve výši 1.173.416,70 Kč nebyly použity, vzhledem
k ukončení projektu „Příprava žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“,

- výdaje z prostředků EU ve výši 430.337,64 Kč nebyly použity, vzhledem k ukončení
projektu „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ v únoru 2013,

- ostatní neprofilující výdaje ve výši 39.980,-- Kč nebyly použity, vzhledem k tomu,
že jde o prostředky na financování programů,

- ostatní neprofilující výdaje ve výši 33.345,48 Kč byly účelově vázány v rámci programu
„Rozvojová spolupráce“ FO:006.0000.000.00N,

- ostatní neprofilující výdaje ve výši 23,-- Kč byly účelově vázány v rámci programu
„Integrace romské komunity“ FO:056.0000.000.00N.

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zapojením prostředků EU v roce
2013 byly realizovány následující projekty:

- projekt „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“,
- projekt „ Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.

Oba projekty byly hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1.180.150,25 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 2013 odepisováno
měsíčně, rovnoměrným způsobem. 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-
710).

Věcná břemena na nemovitém majetku nejsou. K 31.12.2013 neměla VPŠ a SPŠ MV v Holešově žádné
dlouhodobé pohledávky. Pohledávky po splatnosti k 31.12.2013 jsou ve výši 6.104,-- Kč.

Celkové příjmy ve výši 28.858.200 Kč se člení na:

- příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti ve výši 16.708.000 Kč,

- nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 3.885.428 Kč.,
- přijaté datace ve výši 8.264.744 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 2013
nebyly odvedeny žádné sankce z opožděného nebo nesprávného odvodu. Výpočet pro odvod těchto
příjmů je realizován v SAP R/3 HR3. Oblast daňových příjmů byla během roku 2013 ovlivněna změnou
práva hospodaření s majetkem organizační složky Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně
(v současné době detašované pracoviště VPŠ a SPŠ MV v Holešově), což výrazně změnilo rozpis i plnění
rozpočtu.

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

- příjmy z vlastní činnosti 3.386 tis. Kč,
- odvody přebytků organizace 6 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu majetku 381 tis. Kč,
- příjmy z prodeje kovového odpadu 73 tis. Kč,
- ostatní nedaňové příjmy (náhrady škod) 39 tis. Kč.

Vyhodnocení údajů o příjmech
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Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2013/2014 byla zaměřena hlavně na žáky střední

odborné školy a v první polovině školního roku se soustředila především na problematiku šikany. Prevence
rizikového chování je koordinovaná metodikem prevence v těsné spolupráci s třídními učiteli, vychovateli
a rodiči žáků.

Na webových stránkách školy jsou přístupné dokumenty prevence (Strategie prevence pro rok 2012-2016,
Minimální preventivní program na příslušný školní rok a informace o CEVAP). CEVAP (Centrum
vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství) je významným činitelem v prevenci kriminality
a rizikového chování.

Prevence rizikového chování je zakotvena ve vzdělávacím programu a prostupuje prakticky většinou
vyučovacích předmětů. Ve školním řádu se v páté části pojednává o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků
před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a popisují se i výchovná
opatření při nedodržování školního řádu.

Preventivní aktivity školy vychází z Usnesení vlády číslo 925/2011 ke Strategii prevence kriminality na léta
2012-2015 a rezortních programů prevence kriminality MŠMT a MV ČR a jsou realizovány v následujících
oblastech:

Škola se od roku 2007 intenzivně zabývá realizací vzdělávání a integrace příslušníků národnostních
menšin do společnosti s cílem tyto příslušníky připravit pro práci u Policie ČR, bezpečnostních sborů či ve
státní správě. V současnosti jsou realizovány v rámci udržitelnosti projektů v oblasti vzdělávání tyto
projekty:

I. Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní
škole Ministerstva vnitra v Holešově

II. Vzdělávání žáků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva
vnitra v Holešově

Obsah projektů je zaměřen na vytváření podmínek pro integraci osob se speciálními vzdělávacími
potřebami do běžného vzdělávacího proudu se zabezpečením potřebných speciálně pedagogických
a psychologických podpůrných služeb. Speciální pozornost je věnována prevenci rasismu a xenofobie,
podpoře multikulturní výchovy a vzdělávání a to s důrazem na problematiku romského etnika.

V průběhu školního roku bylo provedeno empirické šetření v problematice šikanování, ze kterého
vyplynula následující opatření:

- zlepšovat sociální klima ve třídě (využít některých sociometrických testů,
např. dotazník preferenčních postojů),

- zintenzivnit spolupráci třídních učitelů a vychovatelů,
- realizovat seminář pro pedagogy vedený externisty, který se zaměří na praktická

doporučení a supervizi v oblasti řešení šikany,
- využívat individuálních pohovorů o prospěchu se žáky,
- využívat osobních pohovorů třídních učitelů s rodiči a prohloubit spolupráci třídních

učitelů s pracovníky CEVAP,
- zrychlit přenos informací mezi jednotlivými vyučujícími a vychovateli včetně pořízení

záznamů,
- pokusit se mezi žáky vyvrátit mýtus, že nechat se šikanovat je pouze otázka jisté

slabosti jedince a nedostatek schopnosti bránit se.

Pro pedagogický sbor byly uspořádány semináře zaměřené na výsledky průzkumného šetření a nových
sociálně patologických jevů mládeže ve spojitosti se šikanou (kybegrooming, mirroring, tagování, happy
slapping aj.).

1. Specifická prevence zaměřená na integraci národnostních menšin, na xenofobii, extremismus
a rasismus.

2. Specifická prevence v problematice šikany
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Dlouhodobé akce spojené s prevencí rizikového chování:
- adaptační workshop pro první ročník,
- arojektové dny,
- peer program.

Centrum pracuje při předmětovém oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů a jeho hlavní činnost
probíhá ve 3 základních liniích:

- preventivní činnost
- krizová intervence
- osobnostní poradenství

- seminář „Techniky efektivního učení“ pro žáky 2. ročníku,
- seminář „Techniky zvládání stresu“ pro žáky 3. ročníku,
- seminář „Pedagogicko-andragogické minimum“ pro žáky 2. a 3. ročníku,
- „Jak hledat a najít zaměstnání“, informativní beseda na Úřadu práce v Kroměříži pro žáky 4. ročníku,
- exkurze v Psychiatrické léčebně v Kroměříži,
- „Firemní kultura“ pro žáky 2. ročníku,
- návštěva výslechové místnosti ve škole, beseda na téma „Výslech dětské oběti“ pro žáky 2. ročníku.

Škola úzce spolupracuje s výkonnými útvary Policie ČR při zabezpečení odborných přednášek. Policisté
z praxe žáky seznamují s činností jednotlivých složek policie a působí na žáky při výběru budoucího
povolání.

Tradičně se velkému zájmu těšily profesně motivované besedy s řediteli republikových útvarů - Národní
protidrogové centrály a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pro žáky 4. ročníku SOŠ.

Nabídka volnočasových aktivit je ze strany školy velmi bohatá a rozmanitá. Nezastupitelnou úlohu v ní
hrají jak třídní učitelé, tak především pedagogové z oddělení vychovatelů. Nabídka zájmových kroužků
dosahuje počtu 15.

Žáci pravidelně navštěvují kulturní a sportovní akce. Za zmínku stojí naše účast v celorepublikové
soutěži volnočasových aktivit, kterou zprostředkovalo Středisko volného času v Holešově TYMY.
V kategorii rukodělné a výtvarné obsadily naše žákyně 1. a 2. místo (Krátková Barbora a Simona
Komadelová). Zúčastnilo se přes 700 žáků, kteří soutěžili v několika kategoriích. Úspěšná byla také účast
v taneční soutěži street dance, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně. Pedagogové podporují
své svěřence ve zdravém životním stylu, jak formou pohybových aktivit, tak i vzdělávacích a zájmových
činností (informativní beseda s návštěvou gynekologické ambulance). Pokračovalo zapojení žáků střední
školy do programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“.

V prosinci se vybraní žáci účastnili výchovně vzdělávacího zájezdu do Vídně, který byl zaměřen
zejména na dějiny rodu Habsburků. Před Vánocemi proběhla tradiční benefiční charitativní akce „Jarmark
pro Mervis“. Výtěžek byl věnován Mervis Shabe, holčičce ze Zambie, kterou škola adoptovala na dálku
před 7 lety. V listopadu se cca 80 žáků střední školy účastnilo konference „Cesty krve“. Jedná se o soubor
přednášek o problematice dárcovství krve. Organizátorem je Český červený kříž ve Zlíně. Současní žáci
i bývalí absolventi včetně zaměstnanců školy se pravidelně potkávají v Baťové nemocnici ve Zlíně, kde
bezplatně darují krev. V červnu se žáci druhého ročníku účastnili hlavního líčení Okresního soudu
v Kroměříži. Takto získané poznatky uplatní ve svém dalším životě i budoucí profesi.

3. Poradenství a konzultační činnost Centra vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství (CEVAP)

Jednotlivé akce CEVAP:

4. Přednášková činnost

5. Volnočasové aktivity

6. Informačně osvětové aktivity
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7. Spolupráce VPŠ a SPŠ MV v Holešově s institucemi Zlínského regionu

Další přednášky a aktivity:

8. Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně
patologických jevů

Absolvované semináře, konference

Škola úzce spolupracuje s městem Holešov a dalšími institucemi Zlínského regionu (Český červený kříž,
Hasičský záchranný sbor) při zabezpečení výchovně-kulturních a preventivních akcí. Zaměstnanci školy
pracují v komisích města a podílí se na kulturních, společenských i sportovních akcích.

- Naši 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“.

- přednášky pro základní školy a střední odborné učiliště na téma trestní odpovědnost mládeže,
- Bike Maratón Drásal (Holešov),
- spolupráce s Centrem pro seniory (Holešov),
- aktivity v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu („Evropský den bez aut“ v Holešově

a Kroměříži, „Na kole jen s přilbou“ v Holešově),
- účast na prezentační akci „Den pro zdraví“ (Holešov),
- zabezpečení akce „Soutěž mladých zdravotníků“ (Kroměříž, Zlín),
- školení a ukázky v poskytování první pomoci.

Průběžně se pedagogové vzdělávají na akcích pořádaných nejen v rámci Policie ČR, ale také různými
civilními institucemi. Především učitelé odborných předmětů absolvují doplňkové pedagogické
vzdělávání při vysokých školách (Ostrava, Brno, Olomouc).

- „Emoce ve škole“ VII. ročník Krajské konference k primární prevenci,
- „Role třídního učitele a komunikace mezi pedagogy“ – workshop Mgr. Opravila ve VPŠ a SPŠ MV

v Holešově.

Jazyková stáž Sulzbach

Lyžařský kurz

Dračí lodě

Sportovní den
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V důsledku rostoucí potřeby aktualizace poznatkového fondu učitelů je škola zapojena do dalšího

vzdělávání v rámci celoživotního učení. Jde především o oblasti profesního vzdělávání policistů,
zaměřené 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 získání dalšího odborného požadavku
vzděláváním ve škole nebo kurzu, které mu nebylo nařízeno služebním funkcionářem.

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, seminář první pomoci zaměřený na ovládnutí základní normy
zdravotnických znalostí pro pedagogy a další 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:

- Multikultura a migrace v dnešním světě,
- Migrace v ČR,
- Romové v české společnosti.

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.

Škola nabídla a realizovala několik vzdělávacích aktivit pro vybraná odborná pracoviště výkonných
organizačních článků Policie České republiky. Za všechny lze uvést např. školení k problematice nového
občanského zákoníku.
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Závěr výroční zprávy

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), v platném
znění a v souladu s ustanovením § 45 odst.1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., 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.

V hodnoceném školním roce 2013/2014 škola zabezpečila naplňování strategie a koncepce rozvoje
školy, požadovanou úroveň vzdělávání ve všech hlavních směrech své činnosti a stejně tak je i do bu-
doucna připravena rozvíjet a zkvalitňovat všechny své vzdělávací aktivity dle aktuálních požadavků
a potřeb policejní praxe.

Výroční zpráva byla projednána vedením školy 15. října 2014

V Holešově 17. října 2014

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvořák

ředitel školy
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