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Slovo ředitele školy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

každoročně po ukončení školního roku předkládá škola  výroční zprávu o činnosti  
za uplynulé období, ve které přehledně informujeme o výsledcích a významných ak-
cích, které vypovídají o působení školy v minulém školním roce.

Do školního roku 2018/2019 vstupovala Vyšší policejní škola a Střední policejní 
škola Ministerstva vnitra v Holešově s vizí kvality a efektivnosti práce ve všech ob-
lastech svého života. Před managementem školy stál úkol tuto vizi transformovat 
do strategického řízení, soustavy cílů a postupů jejich dosažení. Při defi nování kon-
krétních cílů a priorit jsme vycházeli z analýzy a výsledků naší instituce, zejména 
jejich silných a slabých stránek, reálné pozice školy v systému přípravy a vzdělávání 
odborníků v bezpečnostně právním oboru a zejména z analýzy potřeb a požadavků  
Ministerstva vnitra a Policie České republiky.

Pozitivním jevem je trvalý a značný zájem žáků  základních škol o vzdělávání ve Střední policejní škole MV 
v Holešově, který stále převyšuje kapacitní možnosti školy a vypovídá mnohé o dobrém jménu školy na veřejnosti 
a úspěšné práci všech zaměstnanců školy.

V průběhu školního roku Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově zazname-
nala celou řadu významných událostí. Školu  navštívil ministr vnitra Jan Hamáček, který se setkal se žáky a zaměst-
nanci školy.  Hlavní náplní návštěvy bylo seznámení se vzdělávacími aktivitami školy a učebně výcvikovou základ-
nou, prohlídka školy a srdečná, zcela neformální beseda se zaměstnanci a žáky školy. Ve škole proběhla dlouhodobá 
kontrolní činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, který nezjistil žádná  pochybení v činnosti školy a současně ocenil 
práci managementu.

Na úseku zahraničních styků pokračovala spolupráce se zahraničními partnery a zahraničními policejními ško-
lami. V průběhu školního roku se na základě bilaterální dohody s bavorskou policií uskutečnily stáže  a studijní 
pobyty učitelů, vzájemné návštěvy na odborných akcích pořádaných smluvními stranami.

Dařilo se nám i v jiných oblastech, zejména v účasti našich studentů v odborných soutěžích, olympiádách a  spor-
tovních akcích. Dosažené výsledky svědčí o dobré práci a schopnostech nejen žáků a studentů, ale i celého peda-
gogického sboru. Snahou do dalšího období je tuto oblast ještě více zvýraznit, neboť zde vidíme jednu z priorit pro 
práci s talentovanými žáky a studenty.

O uplynulém školním roce lze říci, že byl rokem kvality, že si Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 
Ministerstva vnitra v Holešově udržela vysoký standard a upevnila si tak své místo v rámci vzdělávacího systému 
Ministerstva vnitra.

Jednotlivé úseky činnosti školy jsou podrobněji popsány a precizovány v jednotlivých kapitolách výroční zprávy, 
které věrohodně zachycují hlavní události a činnost v hodnoceném školním roce.

Závěrem děkuji všem pracovníkům školy za dosažené výsledky a přeji úspěšný školní rok 2019/2020.

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvořák

ředitel školy

d l k l
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Základní údaje o škole

Název školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Adresa: Zlínská 991, 769 01 Holešov

Telefonní spojení: 573 324 111

Faxové spojení: 573 324 103

Adresa el. pošty: sekret@spshol.cz

Internetové stránky: www.spshol.cz

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

Identifi kační číslo: 64422402

Vyšší odborná škola: IZO 181 000 636

Střední odborná škola: IZO 200 000 055

Způsob zřízení: Zřizovací listinou jako organizační složka státu

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

Identifi kační číslo: 00007064

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
pro ekonomiku: Ing. Bc. Martin NOVOTNÝ

Vedoucí
kanceláře ředitele: JUDr. Štěpán ROLNÍK
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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 změ ně některých sou-
visejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích vykonává Ministerstvo vnitra.

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově poskytuje vzdělávání vedoucí k zís-
kání stupně vzdělání, jazykové vzdělávání, kvalifi kační a další odborné vzdělávání v oblastech peda gogiky, cizinecké 
agendy, ochrany utajovaných informací a informatiky.

Škola je zřízena za účelem:

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

• provádění odborné bezpečnostní přípravy,

• realizace přípravných kurzů pro občany národnostních menšin zaměřených na přípravu pro přijetí do slu žebního 
poměru k Policii ČR,

• poskytování jazykového vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra,

• zajišťování služeb na úseku ubytování a stravování, služeb při provozování střelnice včetně oprav zbraní, škol-
ní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce tisku a studijních materiálů, auto dopravy a auto opra-
várenství. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Mini ster stva vnitra, organizač ních složek státu 
a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Mini sterstva vnitra,

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

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

• podílení se na prevenci kriminality.

Při zajišťování všech činností poskytuje ubytování a stravování pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, orga-
nizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Mini sterstva vnitra.
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Organizační schéma
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově

platné k 31. 8. 2019

Kancelář ředitele
Oddělení

personální práce
Zástupce ředitele

pro výuku a výcvik

Oddělení
zabezpečení výuky

Oddělení
policejních činností

Oddělení
práva a kriminalistiky

Oddělení odborné
bezpečnostní přípravy

Oddělení
všeobecně vzdělávacích 

předmětů

Oddělení
cizích jazyků

Oddělení vychovatelů

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Oddělení fi nančního
a materiálního
zabezpečení

Oddělení
správy majetku

Oddělení informačních
a komunikačních

technologií

Stravovací oddělení

Interní auditor

ŘEDITEL VPŠ A SPŠ MV V HOLEŠOVĚ
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Přehled vzdělávacích programů školy

Studium pro získání stupně vzdělání

Kód Vzdělávací program Délka studia Počet studentů

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

3,5 roku 203

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

4 roky 401

Kvalifi kační a další odborná příprava

Kód Vzdělávací program Počet akcí/Počet absolventů

P2/0204
Specializační kurz kvalifi kační přípravy příslušníků Policie ČR
zařazených u služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

1/20

P2/0213
Prohlubující vzdělávání zaměstnanců Policie ČR
zařazených u služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

1/7

M2/0275 Styční důstojníci pro migraci a doklady 2/17

P2/0157 MS Excel – praktické využití 7/78

P2/0159 MS Excel - základní kurz 6/65

P2/0162 MS Word – základní kurz 2/23

Celkem 19/210
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Jazykové kurzy

Kód Vzdělávací program Počet akcí/Počet absolventů

R4/0001 Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně 2/20

R4/0003 Anglický jazyk - zkouška MV 1. - prokázání kvalifi kace 3/15

R4/0005 Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně 2/14

R4/0007 Anglický jazyk - zkouška MV 2. - prokázání kvalifi kace 2/6

R4/0012 Německý jazyk - zkouška MV 1. stupně 1/5

R4/0014 Německý jazyk - zkouška MV 1. - prokázání kvalifi kace 1/3

R4/0016 Německý jazyk - zkouška MV 2. stupně 1/4

R4/0018 Německý jazyk - zkouška MV 2. - prokázání kvalifi kace 1/1

R4/0024 Ruský jazyk – zkouška MV 1. - prokázání kvalifi kace 1/1

R5/0020 Anglický jazyk PJZ SCP 1/8

R5/0022 Ruský jazyk PJZ SCPP 1/3

R5/0023 Německý jazyk PJZ SPP, SŽP a SDP 1/8

R5/0024 Anglický jazyk PJZ SPP, SŽP a SDP 1/24

R5/0056 Zdokonalovací kurz po PJZ AJ SCP I 1/9

R5/0057 Zdokonalovací kurz po PJZ AJ SCP II 1/8

R5/0058 Zdokonalovací kurz po PJZ NJ SCP I 1/5

R5/0059 Zdokonalovací kurz po PJZ NJ SCP II 1/4

R5/0060 Zdokonalovací kurz po PJZ RJ SCP I 1/4

R5/0061 Zdokonalovací kurz po PJZ RJ SCP II 1/3

Celkem 24/145

Další vzdělávací aktivity

Kód Vzdělávací program Počet akcí/Počet absolventů

IMZ/006 Instrukčně metodické zaměstnání 19/224

SKO/006 Školení - doplňující příprava 9/121

Celkem 28/345
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Věková struktura k 31. 8. 2019

Věk
Policisté Občanští zaměstnanci

Celkem %
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

18 - 29 let 0 0 0 1 1 2 2 1

30 - 39 let 6 1 7 5 7 12 19 9,5

40 - 49 let 16 1 17 15 37 52 69 34,5

50 - 59 let 14 6 20 24 35 59 79 39,5

60 let a více 5 2 7 14 10 24 31 15,5

Celkem 41 10 51 59 90 149 200 100

% 20,5 5 25,5 29,5 45 74,5 100

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 8. 2019

Doba trvání
Policisté Občanští zaměstnanci

Celkem %
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

do 5 let 0 0 0 10 20 30 30 15

do 10 let 1 0 1 4 7 11 12 6

do 15 let 6 0 6 10 15 25 31 15,5

do 20 let 5 2 7 8 21 29 36 18

nad 20 let 29 8 37 27 27 54 91 45,5

Celkem 41 10 51 59 90 149 200 100

% 20,5 5 25,5 29,5 45 74,5 100
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Ocenění pracovníků školy
Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením medaile MV podle Vyhlášky č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví 

druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a udělením Čestné medaile a Plakety Policejního prezidenta 
podle Závazného pokynu PP č. 75/2011, o některých způsobech oceňování v Policii ČR v platném znění.

Medaile
Za věrnost Čestná

medaile
Za zásluhy

o bezpečnost
Plaketa Celkem

I. st. II. st. III. st.

Policisté 1 3 1 5

Zaměstnanci

Celkem 1 3 1 5

Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením Čestné medaile a Plakety Střední policejní školy MV v Holešově 
podle Pokynu ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově č. 12/2008 a udělením Čestné medaile VPŠ MV v Holešově podle 
Pokynu ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově č. 11/2016, kterým se zřizuje Čestná medaile VPŠ a SPŠ MV v Holešově 
a Plaketa Policejní školy v Holešově.

Medaile

Čestná medaile SPŠ MV v Holešově Čestná
medaille

VPŠ a SPŠ MV

v Holešově

Plaketa
Policejní školy

v Holešově
Celkem

I. st. zlatá II. st. stříbrná
III. st. bron-

zová

Policisté 1 - - 3 - 4

Zaměstnanci - - - - 5 5

Ostatní 4 - - - - 4

Celkem 5 - - 3 5 13
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Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole v akreditovaném vzdělávacím
programu 68-42-N/04 - Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2019/2020

Přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní čin-
nost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově podalo 48 uchazečů. Přijímacího řízení se zúčastnilo 47 uchazečů, na základě 
výsledků bylo přijato 24 uchazečů do 1. ročníku a 23 uchazečů do 2. ročníku vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení

Ročník SPP SKPV Celkem

1. 13 11 24

2. 9 14 23

Celkem 22 25 47

legenda: SPP - zaměření pro službu pořádkové policie SKPV - zaměření pro službu kriminální policie a vyšetřování

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední odborné škole  ve vzdělávacím
programu 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2019/2020

Přihlášku ke vzdělávání ve vzdělávacím programu 68-42M/01 Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV 
v Holešově podalo 418 uchazečů.

Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 411 uchazečů (189 chlapců a 222 dívek). V rámci přijímacího řízení proběhla 
„Jednotná přijímací zkouška“ organizovaná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy složená ze dvou testů 
(český jazyk a literatura a matematika), ředitel školy navíc stanovil „Školní přijímací zkoušku“ tvořenou dvěma 
testy fyzické zdatnosti. Zřizovatel školy stanovil počet přijímaných uchazečů na 120, z toho škola měla povinnost 
1 místo rezervovat pro žáka, který v 1 ročníku šk. roku 2018/19 přerušil vzdělávání.

Zápisový lístek odevzdalo 119 žáků - 54 chlapců a 65 dívek.

Výsledky přijímacího řízení

Počet uchazečů Počet odevzdaných zápisových lístků

418 119

chlapci Dívky Chlapci Dívky

191 227 54 65
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Výsledky vzdělávání

Vyšší odborná škola

Výsledky vzdělávání

Ročník Vzdělávání zahájilo Vzdělávání zanechalo Vzdělávání přerušilo
Vzdělávání

úspěšně ukončilo

1. 32 6 0 26

2. 83 17 1 65

3. 51 17 0 34

4. 37 0 2 35

Celkem 203 40 3 160

Celkové hodnocení  výsledků absolutoria v řádném termínu

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Celkem

12 24 2 38 

Absolutorium úspěšně vykonalo celkem 36 policistů. Z tohoto počtu 11 policistů bylo zařazeno u služby po-
řádkové policie a 25 u služby kriminální policie a vyšetřování. Celkově 12 policistů prospělo s vyznamenáním 
a 24 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, 
zkráceně „DiS.“ Dne 24. ledna 2019 se v sala terreně holešovského zámku uskutečnilo slavnostní předávání vysvěd-
čení o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy. 

Slavnostního aktu se zúčastnil zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik plk. Ing. Andreje Rohál, Ph.D., mís-
tostarosta města Holešova Ing. Pavel Karhan, předsedové zkušebních komisí, pedagogičtí pracovníci školy, rodinní 
příslušníci absolventů a další hosté.

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. Za výborné studijní výsledky 
v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy čestnou medaili VPŠ a SPŠ MV v Holešově 
nprap. Michalu Piechaczkovi, DiS.
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Střední odborná škola

Výsledky vzdělávání

Ročník
Počet žáků
1. 9. 2018

Zanechalo 
vzdělávání

Přestoupilo
z jiné SŠ

Prospělo
s vyznam.

Prospělo Neprospělo
Počet žáků
31. 8. 2019

1. 118 7 4 20 98 0 115

2. 113 3 1 25 86 0 111

3. 87 2 0 11 73 1 85

4. 83 0 0 5 78 0 83

Celkem 401 12 5 61 335 1 394

Maturitní zkouška 2019

K maturitní zkoušce 2019 se přihlásilo v jarním zkušebním období 83 žáků ze 4. ročníku. Čtvrtý ročník úspěšně 
ukončilo 82 žáků, kteří konali maturitní zkoušku v jarním zkušebním období.

Název předmětu Konalo Uspělo Neuspělo

Český jazyk a literatura 82 74 8

Anglický jazyk 71 71 0

Ruský jazyk 9 9 0

Matematika 2 2 0

Právo 82 82 0

Kontrola kriminality 82 80 2

Praktická zkouška z odborných předmětů 82 82 0

Ve středu 29. května 2019 se v prostorách holešovského zámku v sala terreně uskutečnilo slavnostní vyřazení 
žáků střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Úspěšní absolventi obdrželi maturitní a ročníkové vysvěd-
čení včetně europassu. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupce ředitele školy plk. Ing. Andrej Rohál, Ph.D., starosta 
města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, pedagogičtí pracovníci, rodiče a žáci čtvrtého ročníku. Zástupce ředitele školy 
ocenil vybrané žáky za reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, za výborné studijní výsledky 
a mimoškolní aktivity. Dvě žákyně byly oceněny za práci v Centru pro seniory v Holešově.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy

Cílem dalšího vzdělávání je zprostředkovat pedagogickým pracovníkům takové vzdělávání, jehož výsledky uplat-
ní na svých pedagogických pracovištích a obohatí a posílí své profesní kompetence.

Ve školním roce 2018/2019 jeden pedagog úspěšně studoval magisterský studijní program na Policejní akademii, 
další pedagog studuje učitelství TV pro ZŠ a SŠ na UMB Banská Bystrica a dva pracovníci školy studují UTB Zlín 
FHS – obor Specializace v pedagogice, Sociální pedagogika.

K zajištění odborného růstu pedagogičtí pracovníci školy absolvovali v hodnoceném období řadu kurzů, škole-
ní, seminářů, odborných stáží a studijních pobytů v ČR i zahraničí pořádaných Ministerstvem vnitra, Policií ČR, 
Policejní akademií ČR, Institutem pro veřejnou správu, vysokými školami, v zařízeních pro další vzdělávání peda-
gogických pracovníků a jiných vzdělávacích institucích. 

Všichni pedagogové absolvovali v průběhu školního roku e-learningovou formou „Základní kurz kybernetické 
bezpečnosti“ připravený Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

V lednu 2019 proběhlo školení Zdravotnické záchranné služby Zlín z problematiky použití AED (Automatický 
Externí Defi brilátor). Cílovou skupinou byli pedagogové z oddělení odborné bezpečnostní přípravy a oddělení 
vychovatelů včetně členů z pracoviště ochrany areálu.

V srpnu 2019 se uskutečnilo akreditované vzdělávání pro pedagogy s názvem „Třídnické hodiny v SŠ“. Vzdělává-
ní realizovala certifi kovaná společnost MADIO.

Vybraní pedagogové absolvali odborné stáže na pracovištích Psychiatrické nemocnice Kroměříž se zaměřením 
na adiktologii (absolvování psychoterapeutických sezení na psychoterapeutickém oddělení pro mládež), zúčastnili 
se odborných seminářů a výcviku z oblasti poradenství, soft  skills, mediace, teambuildingu a dále rozšiřujícího 
psychoterapeutického výcviku v Solution Focus – hypnoterapie Erickson.

Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pedagogických oddělení

Oddělení

odborná kvalifi kace 
(zák. č. 563/2004 Sb.) začínající

pedagog.
pracovník

odborné
stáže

DVPP 
akreditované 

MŠMT

školení
a kurzy

účast na kon-
ferencích 

a seminářích
jiné

odborná 
způsobilost

pedagogická 
způsobilost

počet dnů počet dnů počet dnů počet dnů počet dnů

Oddělení
zabezpečení výuky

100% 100% 0 5 21 12 12 16 21 13 18 11 16

Oddělení
policejních činností

100% 100% 0 7 33 2 27 15 32 6 10 12 19

Oddělení práva
a kriminalistiky

100% 100% 0 18 37 8 8 5 5 7 10 16 38

Oddělení odborné

bezpečnostní přípravy
100% 100% 0 16 54 8 22 22 22 15 15 12 14

Oddělení všeobecně

vzdělávacích předmětů
100% 100% 2 15 23 21 21 31 45 13 17 12 12

Oddělení cizích jazyků 100% 100% 0 17 25 16 16 33 36 48 53 4 4

Oddělení vychovatelů 100% 100% 2 0 0 3 12 13 26 6 6 9 9

Celkem 4 78 193 70 118 135 187 108 129 76 112

Nepedagogičtí pracovníci školy absolvovali v rámci svého profesního vzdělávání tyto vzdělávací akce:

• kurz kybernetické bezpečnosti, • školení jeřábníků třídy „0“,

• školení řidičů referentů, • školení vazačů břemen typu „A“,

• školení řidičů profesní průkaz, • školení - ESS Ginis,

• školení řidičů motorových manipulačních vozíků, • školení - SharePoint Evidenční program majetku,

• školení strojníků nakladačů, • školení - zúčtování daně ze závislé činnosti 2018.

• školení obsluh automobilních zvedáků,
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Spolupráce se školami s oprávněním k výuce oboru vzdělání 
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Škola se jako odborný garant spolupráce v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou na školách s opráv-
něním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost aktivně podílí na rozvoji spolupráce mezi 
školami oboru. V hodnoceném období působilo v České republice celkem 31 takových středních odborných škol. 

Na základě návrhů jednotlivých škol zpracovává naše škola plán aktivit na školní rok, koordinuje jeho plnění 
a statisticky jej vyhodnocuje.

Významnou akcí v této oblasti bylo již 8. setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce oboru, které se uskutečnilo 
24. - 25. října 2018 ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Program setkání byl zaměřen na problematiku revizí rámcového 
vzdělávacího programu, na vyhodnocení výsledků vzdělávání, na spolupráci v organizování společných akcí, sou-
těží apod.

Dne  6. června 2019 se ve škole uskutečnil 7. ročník soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních odbor-
ných škol v oboru vzdělání 68-42M/01 Bezpečnostně právní činnost. Do soutěže bylo přihlášeno 33 odborných 
prací v šesti soutěžních kategoriích. Přehlídky se zúčastnilo 38 žáků ze 13 středních odborných škol z celé České 
republiky. 

V rámci programu spolupráce uspořádala škola sportovní soutěže v silovém čtyřboji (6. března 2019), judu 
(2. dubna 2019), sportovní soutěž v policejním víceboji (25. dubna 2019), Dračích lodích (20. června 2019) a vědo-
mostní soutěž z občanského práva hmotného (4. června 2019).

Dlouhodobě škola spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání. Těžištěm práce je podpora kvality, atraktiv-
nosti a fl exibility vzdělávacích programů, inovace rámcových vzdělávacích programů na základě připomínek škol 
a sociálních partnerů.
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Návštěva ministra vnitra

Dne 7. května 2019 areál Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově navštívil 
ministr vnitra Jan Hamáček se svým doprovodem. V rámci programu se prostřednictvím prezentace seznámil se 
základními informacemi o škole a poté si pan ministr prohlédl výukové prostory včetně specializovaných učeben.

Slavnostní shromáždění zaměstnanců VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Každoročně se při příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského 28. března pořádá setkání zaměstnanců 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Slavnostní shromáždění zahájil ředitel školy, poté vystoupil s vyhodnocením za uply-
nulý rok zástupce ředitele pro výuku a výcvik. Při této příležitosti ocenil ředitel školy za kvalitní práci své zaměst-
nance medailemi a plaketami školy i pamětním listem ředitele. Program obohatili svým vystoupením žáci střední 
odborné školy.

Dny otevřených dveří

Ve dnech 20. října 2018 a 19. ledna 2019 uspořádala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva 
vnitra v Holešově Dny otevřených dveří. Zájemci si prohlédli areál školy, speciální učebny, sportoviště, jídelnu 
nebo internát školy. Součástí programu byly také besedy s vedením školy zaměřené na prezentaci oboru vzdělání
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, přijímací řízení a vzdělávání ve střední odborné škole. V rámci Dnů 
otevřených dveří školu navštívilo více než 1 500 návštěvníků.

V roce 2018 zástupci školy prezentovali VPŠ a SPŠ MV v Holešově na Burzách práce a vzdělávání v Olomouci na 
výstavišti (23. 10. 2018) a v Brně na výstavišti (22. - 24. 11. 2018). Tyto dvě akce se realizovaly ve spolupráci s Kraj-
skými ředitelstvími Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Maturitní ples

Dne 8. března 2019 se v prostorách holešovské-
ho zámku konal maturitní ples Vyšší policejní školy 
a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Ho-
lešově.

Po slavnostním zahájení plesu ředitelem školy 
následovalo poděkování žáků vychovatelům, učite-
lům a rodičům. Jako každým rokem nechyběla ani 
nádherná polonéza v bílých šatech provedená žáky 
čtvrtého a třetího ročníku. Kromě šerpování, které 
je tradičně hlavním bodem večera, bylo příjemným 
zpestřením půlnoční překvapení žáků nižších roč-
níků. 

Školní projekt „Integrace cizinců v rámci středního odborného vzdělávání“

V září roku 2018 byl ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově zahájen nový školní projekt 
„Integrace cizinců v rámci středního odborného vzdělávání v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost (kód 
68-42-M/01) ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“. Ukončení realizace projektu je stanoveno na srpen roku 2022. Cílovou 
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skupinou jsou cizinci a příslušníci národnostních menšin – žáci 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče, dále pak 
žáci již přijatí ke vzdělávání ve čtyřletém vzdělávacím programu v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost. 

Projekt vychází ze Strategie MV pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám, kde 
jednou z priorit je přijímání příslušníků národnostních menšin do bezpečnostních sborů, zejména k Policii České 
republiky. 

Na základě přijímacího řízení byli ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020 přijati 2 žáci z národnostních menšin. 

Seminář mravní a křesťanské výchovy

Ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím a děkanátem katolické církve v Holešově probíhal v průběhu celého 
školního roku seminář mravní a křesťanské výchovy, jehož cílem bylo vytvoření základů profesní etiky a zprostřed-
kování hodnot atraktivní zážitkovou formou se zaměřením na oblast charakteru a osobnosti žáků. Cílem seminářů 
bylo prohloubit základy etického chování a jednání, které byly vytvořeny v jednotlivých vyučovacích předmětech 
a jsou rozšiřovány v intencích školního vzdělávacího programu.

Státní zkouška z psaní na klávesnici

Šest vybraných žáků 2. ročníku složilo úspěšně 4. června 2019 státní zkoušku z psaní na klávesnici. Žáci jsou při 
státní zkoušce zkoušeni nejen z „hbitosti“ prstů – je třeba psát rychlostí nejméně 200 úhozů za minutu s minimální 
přesností 99,5 %, ale musí vypracovat i obchodní písemnost a tabulku podle zadaných dispozic, tzn. ovládat pra-
vopis, umět stylizovat, uplatňovat logické myšlení. Nezbytná je znalost české státní normy pro úpravu dokumentů. 
Celou zkoušku řídí Národní ústav pro vzdělávání v Praze.

Den Policie ČR 2019 

Dne 23. května 2019 se v zahradě holešovského 
zámku uskutečnila již tradiční prezentační akce „Den 
Policie ČR 2019“. Organizačně poměrně náročnou 
akci realizovala Vyšší policejní škola a Střední policej-
ní škola MV v Holešově, Útvar policejního vzdělávání 
a služební přípravy, Městská policie Holešov a město 
Holešov. Jako významné partnery přizvali pořadatelé 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a Záchran-
nou službu Zlínského kraje, kteří společně předvedli 
ukázku vyproštění osob z havarovaného vozidla a po-
skytnutí první pomoci. Hasiči se taktéž významnou 
měrou podíleli na materiálním zabezpečení celé akce. 
Blok dynamických ukázek započala Speciální pořád-
ková jednotka Jihomoravského kraje, jejíž členové 
předvedli zákrok proti davu za vydatné pomoci fi gurantů z řad žáků druhého ročníku policejní školy. Této jednotce 
patřila i poslední ukázka – zadržení nebezpečného pachatele. Velmi akční byli policisté z Vojenské policie Olo-
mouc, kteří předvedli činnost při napadení chráněné osoby.

Tradičně velký úspěch zaznamenala skupina hipologie Městské policie Ostrava a výcvik služebních psů z Výcvi-
kového střediska v Dobroticích.

Vybraní žáci druhého ročníku předvedli divákům ukázku sebeobrany (kopy, pádové techniky aj.).

Kromě dynamických ukázek měli účastníci možnost prohlédnout si stánek Celní správy Zlínského kraje, vozidla 
služby dopravní policie, zkusit si poskytnutí první pomoci, ověřit pravost dokladů, podívat se na kriminalistickou 
techniku nebo vystřelit si z laserové pistole. Na nádvoří zámku proběhla prezentace Městské policie Holešov, Po-
jišťovny MV ČR. Určitě atraktivní byla pro diváky prezentace výstroje a výzbroje Speciální pořádkové jednotky 
Moravskoslezského kraje.

Spolupráce s Policií ČR

Vybraní žáci 3. a 4. ročníku spolupracovali s výkonnými útvary Policie ČR v přípravném řízení jako nezúčastně-
ná osoba. 

Ve třetím ročníku žáci absolvují dvoutýdenní stáž na vybraných útvarech Policie ČR. Kromě silné motivace k vý-
běru budoucího povolání si žáci posilují právní vědomí, čímž přispívají k prevenci rizikového chování.

Po celou dobu studia škola zabezpečuje profesně orientované besedy s policisty a žáci taktéž mají možnost navští-
vit specializované útvary Policie ČR.

ů ř d žáků d héh č ík li j í šk l Té j d
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Spolupráce s městem Holešov

Významným partnerem v činnosti školy je také město Holešov. Škola se podílí na zabezpečování kulturně-vý-
chovných, sportovních a preventivních akcí.

Představitelé města se pravidelně účastní významných výchovně-vzdělávacích a společenských akcí školy.

Spolupráce s institucemi veřejné správy

Škola pravidelně spolupracuje s těmito subjekty Krajských úřadů Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezské-
ho a Olomouckého kraje:

• odbory školství,

• úřady práce – informačně poradenská střediska,

• pedagogicko-psychologické poradny,

• účastníme se na schůzkách výchovných poradců základních škol.

Škola se podílí na preventivních akcích města Holešova jako je např. Evropský den bez aut, Den pro zdraví, 
Na kole jen s přilbou a další. Naši pedagogové působí jako odborní lektoři na školách holešovského regionu s té-
maty např.:

• Trestní odpovědnost mládeže

• Kyberšikana

Spolupráce s Charitou Holešov

Každým rokem naši žáci pomáhají při zajištění akce „Pouť pro méně mobilní seniory“ z Holešova a okolí. V červ-
nu 2019 se tato akce konala ve Štípě u Zlína.

Dlouhodobě žáci provádějí dobrovolnickou činnost v rámci svých volnočasových aktivit v Domě pro seniory 
v Holešově. Studenti se podílejí na péči o seniory nebo zabezpečují kulturní program.

Cesty krve a dárcovství kostní dřeně

Stalo se již tradicí na naší škole, že se žáci 3. ročníku střední školy pravidelně v říjnu účastní konference „Cesta 
krve“ pořádané Českým červeným křížem ve Zlíně. Na nabídku vstupu pozitivně reagovalo 37 žáků, kteří se stali 
členy registru dobrovolných dárců kostní dřeně. 

Účast žáků v soutěžích

Středoškolská odborná činnost

Zapojení školy do SOČ je tradičně věnována značná pozornost. Škola se podílí nejen účastí žáků, ale i organizač-
ní pomocí při zabezpečení městského, okresního i krajského kola soutěže, případně zapojením učitelů v hodnotí-
cích komisích jednotlivých kol. 

Do okresního kola SOČ postoupilo pět soutěžních prací žáků naší školy, kteří obsadili jedno první místo, tři dru-
há místa a jedno třetí místo. 

V krajském kole soutěže, které se uskutečnilo 23. 4. 2019, vybojovala žákyně Kateřina Důbravová první místo, 
které ji zajistilo postup do celostátního kola soutěže. Žákyně Ludmila Marcinčinová a Lucie Mašková se umístily 
na šestém místě. Ve dnech 14.–16. 6. 2019 se v Opavě konalo celostátní kolo SOČ. Kateřina Důbravová se svou 
prací „Když se osoby blízké dotkne smrt“ v silné konkurenci nakonec obsadila šesté místo. O tuto odbornou práci 
projevil zájem Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
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Přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Dne 6. června 2019 se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově uskutečnil 7. ročník sou-
těžní přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní 
činnost. Do soutěže bylo přihlášeno 33 odborných prací v šesti soutěžních kategoriích. Přehlídky se zúčastnilo 
38 žáků ze 13 středních odborných škol z celé České republiky. 

Žáci z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově dosáhli v jednotlivých kategoriích těchto 
výsledků: první místo získal Vsevolod Sakal (kategorie informační a komunikační technologie), dvě druhá místa 
získali Lukáš Fojtík (kategorie informační a komunikační technologie), Radek Novák (společenskovědní obory) 
a třetí místo obsadil Jan Bureš (kategorie právo). 

Sportovní třída roku

Ve školním roce 2018/2019 se pro žáky 1. – 3. ročníku SOŠ uskutečnil 2. ročník soutěže o Sportovní třídu roku 
2019. Soutěžilo se v následujících disciplínách:

• přetahování lanem,

• plavání – štafeta 20 x 50 m,

• běžecká štafeta 20 x 250 m s břemenem,

• běh 20 x 1000 m,

• překážková dráha,

• šplh na laně a tyči,

• měřený úsek na Dračí lodi,

• hod břemenem.

Vítězstvím v soutěži získala titul Sportovní třída roku 2019 třída 2. C.

Účast  žáků v dalších významných soutěžích

V průběhu školního roku se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží, ve kterých dosáhli výrazných úspěchů a oce-
nění:

• přehlídka prezentací „Zákony v mém životě“, 

• vědomostní soutěž z občanského práva hmotného,

• konverzační soutěže v jazycích,

• matematický klokan,

• celostátní matematická soutěž,

• přírodovědný klokan,

• bobřík informatiky,

• prezentiáda,

• soutěž o kolektivní bezpečnosti - Europa Secura,

• logická olympiáda,

• ekonomická olympiáda.
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Sportovní soutěže škol s oprávněním k výuce oboru vzdělání

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 
V rámci spolupráce s ostatními školami oboru upořádala VPŠ a SPŠ MV v Holešově řadu úspěšných sportovních 

akcí.

Přebor škol v silovém víceboji 

Dne 6. března 2019 VPŠ a SPŠ MV v Holešově uspořádala přebor škol s oprávněním k výuce v silovém víceboji. 
Soutěže se zúčastnilo 27 žákyň ze sedmi škol a 29 žáků ze stejného počtu škol. V kategorii družstva chlapci soutěžilo 
9 družstev, v kategorii dívek soutěžilo 8 družstev. Družstva A z VPŠ a SPŠ MV v Holešově zvítězila v kategorii dívek 
i chlapců, družstva B dívek a chlapců z naší školy obsadila shodně třetí místa.

Přebor škol v judu

Soutěž se uskutečnila dne 2. dubna 2019. Celkem se soutěže zúčastnilo 19 dívek a 72 chlapců z 9 škol. Ve dvanácti 
váhových kategoriích naši školu reprezentovalo 8 žáků a 8 žákyň. Závodníci z VPŠ a SPŠ MV v Holešově vybojovali 
celkem čtyři medaile, z toho dvě zlaté (Justýna Kovaříková a Aneta Kohoutková), jednu stříbrnou (Vendula Ková-
řová) a jednu bronzovou (Petr Ševčík).

Přebor škol v policejním víceboji

Ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově proběhl 25. dubna 2019 druhý ročník „Policejního víceboje“ škol s oprávněním 
k výuce oboru. V tomto závodě smíšených čtyřčlenných družstev žáků si vzájemně poměřili síly v těchto rozdílných 
disciplínách: střelba z malorážkové pušky na 50 m, šplh na laně či tyči, běh na 60 m, běh na 1 km a náročná pře-
kážková dráha. Soutěže se zúčastnilo 18 žákyň a 18 žáků ze čtyř škol. První a třetí místo získala družstva pořádající 
školy, druhé místo obsadilo družstvo ze Střední školy Kateřinky – Liberec, s.r.o. Úspěch našich závodníků podtr-
huje ještě zisk dvou zlatých (Aneta Máčalová, Petr Horák) a jedné bronzové medaile (Jakub Podušel) v kategorii 
jednotlivců.

Přebor škol na Dračích lodích 

Závodů Dračích lodí se 21. června 2019 na řece Bečvě v Hranicích na Moravě zúčastnily 2 vybrané posádky 
z  VPŠ a SPŠ MV v Holešově. V důsledku absence ostatních škol s oprávněním k výuce oboru byla první dvě místa 
vyhrazena posádkám lodí z VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Celkově soutěžilo 40 žáků. 

Střelecké soutěže

• Střelecká soutěž bezpečnostně-právních škol 6. 3. 2019 v Holešově
hoši 1. místo, dívky 1. místo.

• Střelecké soutěže z velkorážní pistole 21. března 2019 v Jihlavě,
v družstvech celkově 2. místo, v jednotlivcích chlapci 2.  a 3. místo.

• Jednokolová soutěž jednotlivců a družstev ze vzduchové zbraně v Ostravě
celkově družstvo 1. místo.

Významné sportovní úspěchy žáků  v celostátních soutěžích 

Florbal
Družstvo dívek obsadilo 1. místo v krajském kole a 3. místo v celorepublikovém fi nále.

Šplh
V celorepublikovém fi nále obsadilo družstvo chlapců 1. místo, družstvo dívek 8. místo, v kategorii jednotlivců 
obsadil žák Antonín Franěk 1. místo.

Silový čtyřboj
V celorepublikovém  fi nále obsadilo družstvo dívek 10. místo.

Mistrovství České republiky v Dračích lodích 
Soutěžní posádka naší školy získala již popáté v řadě 1. místo, naše další posádka skončila třetí.

Významné sportovní úspěchy zaměstnanců školy

Mistrovství světa a Evropy ve vzpírání
V kategorii veteránů obsadil Daniel Kolář 1. místo na ME ve Finsku a 2. místo na MS v Kanadě.

Mistrovství Evropy v Dračích lodích - Španělsko
Karek Hrudík získal 3 tituly mistra Evropy + 2 medailová umístění.
Pavel Válek v kategorii veteránů 6 medailových umístění.
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Mezinárodní aktivity a projekty školy

Mezinárodní konference

Ve dnech 17. a 18. října 2018 uspořádala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Ho-
lešově mezinárodní konferenci na téma „Nové trendy ve vzdělávání III“. Jednalo se již o třetí ročník, kterého se 
zúčastnili odborníci zaměření na policejní vzdělávání.

Pozvání přijali všichni naši zahraniční partneři – zástupci z Policejní školy Košice a Pezinku (Slovensko), z Po-
licejní školy v Katowicích, školy Straže Graničnej z Lubaně a Koszalinu (Polsko), z Policejní školy z Cluj-Napoca 
(Rumunsko) a z Policejní školy v Miskolci (Maďarsko). Dále pozvání přijali zástupci Ředitelství Spolkové policie 
Německa v Mnichově.

Ministerstvo vnitra zastupoval ředitel Odboru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání. Konference 
se účastnili  také zástupci Policejní akademie Praha, VPŠ a SPŠ MV Praha-Hrdlořezy, ředitel Institutu pro veřejnou 
správu a zástupkyně  Vysoké školy podnikání a práva v Praze. Z Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany 
přijal pozvání proděkan pro vědeckou činnost a zástupce vedoucího katedry vojenského umění.  Akademii Vězeň-
ské služby  zastupoval ředitel školy.

Policii České republiky reprezentoval ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zástupci 
Krajského ředitelství Olomouckého a Zlínského kraje, zástupci Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, 
vedoucí analýzy rizik Ředitelství cizinecké policie Praha a v neposlední řadě také zástupce Národní centrály proti 
organizovanému zločinu.

Celá konference se konala v rámci 100. výročí založení Československa. Jednacím jazykem byly anglický a český 
jazyk. Tlumočení zabezpečily vyučující z oddělení cizích jazyků. Příspěvky, které jednotliví řečníci připravili, byly 
publikovány ve sborníku konference.

Mezinárodní seminář

Ve dnech 9. a 10. dubna 2019 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově uspo-
řádala odborný seminář s mezinárodní účastí s názvem „Problematika hromadného narušení veřejného pořádku 
při sportovních, kulturních a jiných akcích“. Seminář byl velmi kvalitně zastoupen v podobě expertů z  Krajského 
ředitelství policie Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Ústeckého kraje, z Krajského 
ředitelství Hlavního města Prahy, Policejního prezídia, Úřadu Služby kriminální policie a vyšetřování. Oblast vzdě-
lávání byla zastoupena kromě pořádající školy Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy a partnerskou 
školou v Praze-Hrdlořezích. Soukromý sektor reprezentoval zástupce bezpečnostní agentury Čechymen.

Ze zahraničních partnerů pozvání přijali zástupci Policejní školy v Katowicích, Střední odborné školy PZ Pe-
zinok, zástupce vzdělávací instituce pro Bavorskou policii v Ainringu a kolegové ze Spolkové policie Německo 
z  Mnichova.

Všechny prezentace měly velmi vysokou odbornou úroveň, účastníci pozitivně hodnotili především možnost 
profesní výměny informací a zkušeností.  
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NĚMECKO

Spolupráce se Spolkovou policií Německo – ředitelství Mnichov

V září proběhlo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově přijetí 3 policistů BPOL z ředitelství Mnichov. Obsahem jednání 
byla příprava setkání vedení obou institucí a seznámeni se s výukovými aktivitami i materiální základnou školy.

Na základě pozvání viceprezidenta BPOL v Mnichově pana Petera Horsta se uskutečnila zahraniční služební 
cesta do vzdělávacího centra BPOL v Bambergu. Obsahem služební cesty bylo vyhodnocení společných aktivit za 
rok 2018 a plán spolupráce na rok 2019. Součástí programu byla také prohlídka nově zřízené školy BPOL. Spolková 
policie Německo musela reagovat na zvýšený počet nově nastupujících policistů otevřením nového vzdělávacího 
centra.

V červenci 2019 proběhla v témže zařízení návštěva zástupce ředitele pro výuku a výcvik s vedoucími jednotli-
vých oddělení VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Předmětem jednání byla výměna praktických zkušeností při vzdělává-
ní policistů, seznámení se s organizační strukturou vzdělávání BPOL, obsahem vzdělávacích modulů, průběhem 
zkoušek, s výukou praktických modelových situací, způsobem hodnocení aj. 

V březnu proběhl kurz českého jazyka pro policisty v BPOL v Deggendoru. Jazykové vzdělávání je důležitou 
součástí spolupráce obou institucí. Kurz byl zaměřen především na odborná policejní témata s důrazem na termi-
nologii a práci s odbornými texty.

V dubnu se uskutečnila krátká stáž dvou policistů z oddělení policejních činností na policejním útvaru BPOL 
ve Freilassingu. Policisté se seznámili s ochranou státní hranice v souvislosti s problematikou nelegální migrace.

Od 8. do 12. července proběhla odborná týdenní stáž policistů na mezinárodním letišti v Mnichově,  kde se se-
známili s úkoly policejního inspektorátu na letišti a s útvary BPOL, které na letišti působí.

Ve stejném termínu byli dva policisté ze školy v Deggendorfu, odkud monitorovali výkon služby na hranicích 
s Rakouskem, především v Passau.

Ve školním roce 2018/2019 proběhly celkem 3 odborné jazykové stáže policistů BPOL ve VPŠ a SPŠ MV v Ho-
lešově. Kolegové z Německa se nejen zlepšili v českém jazyce, ale také měli možnost navštívit útvary Policie ČR 
a vyměnit si zkušenosti z výkonu služby.

Spolupráce s Bavorskou policií

VPŠ a SPŠ MV v Holešově spolupracuje s Bavorskou poli-
cií zejména v oblasti jazykového vzdělávání.

V říjnu proběhl týdenní kurz českého jazyka pro policisty 
Bavorské policie úrovně A-1 SERR. Na podzim 2018 poli-
cisté vykonali jazykovou zkoušku na jazykové škole ve Wei-
denu.

Recipročně měli možnost žáci střední odborné školy a stu-
dující jazykového kurzu uskutečnit týdenní jazykovou stáž 

ve vzdělávacích centrech Bavorské policie v Sulzbachu-Ro-
senbergu a v Nabburgu. Kromě zlepšení jazykových kom-
petencí došlo i k participaci na výuce a výměně zkušeností.

SLOVENSKO

V listopadu 2018 Střední odborná škola Policejního sboru v Pezinku uspořádala mezinárodní odborný seminář 
s názvem „Policejní vzdělávání v kontextu aktuálních výzev a trendů EU“. Česká delegace vystoupila s příspěvkem 
„Aktuální trendy ve vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“. Prezentaci vedl zástupce ředitele plk. Ing. Bc. Andrej 

Rohál, Ph.D. Semináře se zúčastnili zástupci Policejní školy 
v Katowicích, školy Straže Graničnej v Lubani, zástupci VPŠ 
a SPŠ MV Praha-Hrdlořezy, ředitel soukromé školy Ochrany 
osob a majetku v Bratislavě, ředitelka SOŠ PZ Košice a ře-
ditel SOŠ PZ Bratislava, vedoucí OO Pezinok a další hosté. 
Kromě ředitele školy plk. Mgr. Dovičoviče, účastníky semi-
náře pozdravili i představitelé Ministerstva vnitra Slovenské 
republiky. Součástí programu byla také prohlídka prostor 
areálu školy, zejména učebny modelových situací a střelnice.
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MAĎARSKO

Na základě pozvání ředitele Policejní školy v Miskolci se uskutečnila v červnu zahraniční služební cesta policistů 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově do policejní školy v Maďarsku. Obsahem služební cesty byla účast na mezinárodní kon-
ferenci s názvem „Successful methods of teaching police physical education and intervention tactics“. Představitelé 
policejní školy v Miskolci projevili velký zájem o spolupráci, především o vzdělávání ve střední odborné škole. 
V nejbližší době budou tento typ studia zavádět i v Maďarsku.

POLSKO

V červnu se uskutečnilo služební jednání tří zahraničních partnerských škol - SOŠ PZ Košice, SOŠ PZ Pezinok 
a VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve škole SG Lubaň. Předmětem jednání byla informace o vzdělávacích aktivitách škol, 
šíření dobré praxe ve vzdělávání a možnost budoucí spolupráce.

RUMUNSKO

Dlouhodobě spolupracuje naše škola s policejní školou “Septimu Mureşan“ v Cluj-Napoce v Rumunsku. V květ-
nu 2019 se vedení školy zúčastnilo 10. ročníku mezinárodní konference s názvem „Public order in Europe, between 
tradition and contemporary times“. Konference se pořádala v souvislosti s oslavou Dne Rumunské policie a oslav 
15. výročí založení policejní školy. 

Součástí programu byl také slavnostní nástup při příležitosti 15. výročí založení školy, který se uskutečnil dne 

31. května 2019. Při slavnostním nástupu školy ředitel Policejní školy Cluj-Napoca dr. Dumitru obdržel od ředitele 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově Medaili Střední policejní školy MV v Holešově za dlouholetou spolupráci, kterou předal 
zástupce ředitele pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D.

VELKÁ BRITÁNIE

Ve dnech 26. dubna až 1. května 2019 se uskuteč-
nil výchovně-vzdělávací zájezd žáků střední odbor-
né školy a pedagogů školy do Velké Británie. Jednalo 
se o speciální výukový zájezd „Londýn s výletem do 
Oxfordu a Brightonu“. Zaměření zájezdu, kterého se 
účastnilo 50 žáků střední odborné školy, navazovalo 
na vzdělávací program pro střední odbornou školu, 
a to v předmětech anglický jazyk, dějepis a soudobý 
svět.
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Výsledky inspekční činnosti

V období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Ho-
lešově tyto vnější kontroly a audity:

Termín Kontrolu provedl Předmět kontroly

1. květen 2019

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor zdravotnického zabezpečení
odděleni ochrany veřejného zdraví
pracoviště Brno

Zjištění stavu a opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vyplývající ze závazných právních předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví při poskytování stravovacích služeb.

2. říjen 2018
MINISTERSTVO VNITRA
Odbor zdravotnického zabezpečeni
odděleni ochrany veřejného zdraví pracoviště Brno

Zjištění stavu a opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vyplývající ze závazných právních předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví při provozování střelnic.

3.
listopad 2018
až duben 2019

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné 
hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitra.

4. únor 2019
MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování právních předpisů při realizaci absolutoria stu-
dentů vyššího odborného studia a s tím související úkony.

5. červenec 2019 Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž
Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém 
pojištění, při odvodu pojistného a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti.

V rámci provedených kontrol nebylo zjištěno nedodržení obecně závazných právních předpisů, s výjimkou kon-
troly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřené na peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou pří-
slušné hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitra, výsledky kontroly jsou zveřejněny na internetových 
stránkách NKÚ www.nku.cz (kontrolní akce 18/30).

Interní audit

V období školního roku 2018/2019 bylo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově provedeno 5 interních auditů. Vnější audity 
nebyly v uvedeném období provedeny.

Auditované oblasti:

• přijímací řízení do 1. ročníku střední odborné školy oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 
denní forma vzdělávání (následný audit),

• nepotřebný majetek,

• interní protikorupční program,

• následný interní audit,

• interní program kvality interního auditu.

Provedené audity nevykazují zásadní nedostatky ani závažná porušení platných právních předpisů.
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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 416.092.671,52 Kč. V roce 2018 byl majetek  využíván v sou-
ladu se zřizovací listinou především k poskytování vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech, dále je 
majetek školy využíván k činnostem souvisejícím se zajištěním vzdělávání (závodní stravování, provozování střel-
nic, tisk studijních materiálů, ubytovací služby, fi nanční, materiální a technické zabezpečení výuky atp.). 

V roce 2018 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány výdaje ve výši 155.097.345,00 Kč. V průběhu roku do-
šlo k úpravě rozpočtu zvýšením výdajů o 17.320.719,00 Kč na 172.418.064,00 Kč a byly zapojeny nároky z ne-
spotřebovaných výdajů ve výši 6.571.567,70 Kč. Konečný rozpočet výdajů k 31. 12. 2018 byl rozepsán ve výši 
178.989.631,70  Kč. 

V roce 2018 bylo realizováno devět investičních  akcí, viz tabulka. V oblasti programového fi nancování  nebyly 
rozepsány žádné prostředky, v průběhu roku došlo k navýšení výdajů na programové fi nancování o 4.183.000,00 Kč 
a byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2.069.462,67 Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 
23.404,67 Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2019.

EDS/SMVS
Název investiční akce

Rozepsaný
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Konečný 
rozpočet

Použité
nároky

Čerpání 
celkem

Zůstatek

Služební dopravní prostředky

014V022007019
0 0 1 664 114,00 1 664 114,00 1 664 114,00 0

Gastro zařízení

014V022008038
0 1 403 213,00 1 403 213,00 0 1 403 213,00 0

Traktor s příslušenstvím

014V022008039
0 1 834 360,00 1 834 360,00 0 1 834 360,00 0

Sypač vozovek

014V022008040
0 263 901,00 263 901,00 0 263 901,00 0

Vybudování konstrukcí košů 

pro venkovní víceúčelové hřiště 

014V022008044

0 0 135 314,00 135 314,00 135 314,00 0

Digitální průtiskový automat

014V022008045
0 253 495,00 253 495,00 0 253 495,00 0

Defi brilátory s příslušenstvím

014V022008046
0 125 002,00 125 002,00 0 125 002,00 0

Učební a didaktické pomůcky

014V022008047
0 126 316,33 396 351,00 270 034,67 396 351,00 0

VPŠH – Učební pomůcky

014V022008050
0 176 712,67 176 712,67 0 153 308,00 23 404,67

Celkem 0 4 183 000,00 6 252 462,67 2 069 462,67 6 229 058,00 23 404,67

Nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let  ve výši 6 571 567,70 Kč byly v roce 2018 zapojeny v plné výši. 
Veškeré zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů byly v roce 2018 vyčerpány. V oblasti neprofi lujících výdajů 
byly zapojeny nároky ve výši 4 502 105,03 Kč a v oblasti programového fi nancování byly zapojeny nároky ve výši 
2 069 462,67 Kč.

Prostředky nedočerpané k 31. 12. 2018 v celkové výši 1.017.770,92 Kč se staly nárokem z nespotřebovaných vý-
dajů  roku 2019.
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Vyhodnocení údajů o příjmech

V roce 2018 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány příjmy ve výši 12.252.846,00 Kč. V průběhu roku nedošlo 
v oblasti příjmů k úpravě rozpočtu. Plnění příjmů ve výši 13.414.556,78 Kč se člení na:

• daňové příjmy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 
9.622.667,00 Kč,

• nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery ve výši 3.791.889,78 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 2018 nebyly odvedeny 
žádné významné sankce z opožděného nebo nesprávného odvodu. 

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

• příjmy z vlastní činnosti 3.345.222,28 Kč,

• příjmy z pronájmu majetku 272.075,00 Kč,

• přijaté sankční platby 4.230,00 Kč,

• příjmy z prodeje majetku 104.940,52 Kč,

• ostatní nedaňové příjmy 65.421,98 Kč.

Komentář k rozvaze

Celková aktiva k 31. prosinci 2018 se oproti minulému období snížila a dosáhla účetní hodnoty 416.092.671,52 Kč. 
Dlouhodobý majetek představující 94,65 % z hodnoty aktiv dosáhl hodnoty 393.815.311,81 Kč. Z dlouhodobé-
ho hmotného majetku tvoří největší část stavby v hodnotě 363.139.316,39 Kč, samostatné movité věci v hodnotě 
25.357.143,44 Kč, pozemky v hodnotě 4.727.140,00 Kč a kulturní předměty v hodnotě 590.262,00 Kč. Hodnota 
dlouhodobého nehmotného majetku dosahuje hodnoty 1.419,98 Kč.

Oběžná aktiva tvoří 5,35 % z celkových aktiv a v meziročním srovnání došlo k jejich nárůstu o 939.141,52 Kč na 
hodnotu 22.277.359,71 Kč, a to v důsledku navýšení krátkodobých pohledávek i krátkodobého fi nančního majetku.

K 31. 12. 2018 neměla VPŠ a SPŠ MV Holešov žádné dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky byly ve 
výši 590.880,95 Kč.

K 31. 12. 2018 neměla VPŠ a SPŠ MV Holešov žádné dlouhodobé závazky. Mezi krátkodobými závazky, které 
dosahovaly k 31. 12. 2018 výše 12.254.812,20 Kč, zaujímají rozhodující místo závazky vůči zaměstnancům a s tím 
související odvody.



27

Rozvaha - pasiva k 31. 12. 2018

Ukazatel Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 1. 2. 2018

Vlastní kapitál 413 741 258,20 403 837 859,32

Jmění účetní jednotky a upravující položky -103 327 555,80 -103 035 925,80

Jmění účetní jednotky (401) 53 351 537,55 53 643 167,55

Oceňovací rozdíly při změně metody (406) -156 679 093,35 -156 679 093,35

Výsledek hospodaření -1 378 859 160,06 -1 553 734 646,46

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 0,00 0,00

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let  (432) -1 215 777 393,65 -1 378 859 160,06

Výsledek hospodaření běžného účetního období (493) -163 081 766,41 -174 875 486,40

Fondy účetní jednotky 907 362,03 1 046 530,55

FKSP (412) 907 362,03 1 046 530,55

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 1 895 020 612,03 2 059 561 901,03

Příjmový účet organizačních složek státu    (222) -11 976 601,31 -13 414 556,78

Zvláštní výdajový účet (223) 176 421 202,16 177 955 845,78

Agregované příjmy a výdaje minulých období (404) 1 730 576 011,18 1 895 020 612,03

Cizí zdroje 11 502 621,51 12 254 812,20

Krátkodobé závazky 11 502 621,51 12 254 812,20

Dodavatelé (321) 1 678 292,53 1 660 126,83

Zaměstnanci (331) 5 113 197,00 5 465 909,00

Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 0,00 13 119,00

Sociální zabezpečení (336) 1 330 554,00 1 383 360,00

Zdravotní pojištění  (337) 897 902,00 950 726,00

Jiné přímé daně (342) 705 811,00 747 828,00

Daň z přidané hodnoty (343) 35 504,00 52 287,37

Závazky k osobám (345) 0,00 26 815,00

Jiné pohledávky (378) 1 722 597,60 1 954 641,00

Výdaje příštích období  (383) 17 985,38 0,00

Dohadné účty pasivní  (389) 778,00 0,00

PASIVA celkem 425 243 879,71 416.092.671,52

Rozvaha - aktiva k 31. 1. 2018

Ukazatel Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 1. 2. 2018

Stálá aktiva 403 905 661,52 393 815 311,81

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 774,98 1 419,98

Soft ware (013) 1 774,98 1 419,98

Drobný DNM (018) 973 555,50 1 092 997,50

Oprávky k drob. DNM (078) -973 555,50 -1 092 997,50

Dlouhodobý hmotný majetek 403 903 886,54 403 903 886,54

Stavby (021) 376 322 358,39 363 139 316,39

Samostatné movité věci (022) 22 854 388,15 25 357 143,44

Drobný DHM (028) 48 719 256,10 49 475 926,76

Pozemky (031) 4 727 140,00 4 727 140,00

Kulturní předměty (032) 0,00 590.292,00

Oprávky k drobnému DHM (088) -48 719 256,10 -49 475 926,76

Oběžná aktiva 21 338 218,19 22 277 359,71

Zásoby 8 808 646,56 8 586 867,40

Materiál na skladě (112) 8 738 546,56 8 514 867,40

Ostatní zásoby (124,139) 70 100,00 72 000,00

Krátkodobé pohledávky 559 238,00 590 880,95

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám (199) -9,00 -382,55

Odběratelé (311) 496 072,00 551 484,50

Poskytnuté provozní zálohy (314) 400,00 300,00

Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 055,00 39 479,00

Ostatní krátkodobé pohledávky (377) 4 720,00 0,00

Krátkodobý fi nanční majetek 11 970 333,63 13 099 611,36

Běžný účet (241) 561 148,92 755 587,07

Běžný účet FKSP (243) 783 525,01 916 072,63

Ostatní běžné účty (245) 10 625 640,04 11 427 932,18

Pokladna (261) 19,66 19,48

AKTIVA celkem 425 243 879,71 416 092 671,52



28

Rozvaha - pasiva k 31. 12. 2018

Ukazatel Rozpočet R1 Rozpočet R2 MRZ a nároky Konečný rozpočet Skutečnost

Příjmy celkem 12 252 846,00 12 252 846,00 0,00 12 252 846,00 13 414 556,78

Daňové příjmy 9 652 846,00 9 652 846,00 0,00 9 652 846,00 9 622 667,00

Příjmy z pojistného a příspěvek 9 652 846,00 9 652 846,00 0,00 9 652 846,00 9 622 667,00

Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00

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

příjmy z fi nančních mechanismů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní nedaňové a kapit. příjmy 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 65 421,98

z toho odprodeje majetku 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 104 940,52

Výdaje celkem 155 097 345,00 172 418 064,00 6 571 567,70 178 989 631,70 177 955 845,78

Mzdové výdaje bez EU a FM 109 441 059,00 114 235 967,00 4 182 105,03 118 418 072,03 117 514 486,38

v tom: platy zaměstnanců celkem 78 443 658,00 78 457 348,00 2 434 011,55 80 891 359,55 80 880 666,00

z toho: platy občanských zaměstnanců 47 799 702,00 47 813 392,00 2 001 263,94 49 814 655,94 49 809 052,00

platy příslušníků 30 643 956,00 30 643 956,00 432 747,61 31 076 703,61 31 071 614,00

ostatní platby za provedenou práci 2 757 685,00 5 957 685,00 623 547,00 6 581 232,00 5 840 109,00

povinné pojistné 26 670 843,00 28 251 787,00 1 071 130,74 29 322 917,74 29 172 151,00

převod do FKSP 1 568 873,00 1 569 147,00 53 415,74 1 622 562,74 1 621 560,38

Ostatní sociální dávky 651 000,00 132 000,00 0 132 000,00 115 985,00

Výdaje prog.fi n. EDS/SMVS bez EU a FM 0,00 4 183 000,00 2 069 462,67 6 252 462,67 6 229 058,00

Výdaje z rozpočtu Evropské unie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

            EU z běžných výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje z fi nančních mechanismů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Ostatní běžné výdaje bez EU a FM 45 005 286,00 53 867 097,00 320 000,00 54 187 097,00 54 096 316,40
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Prevence rizikového chování

Prevenci rizikového chování ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově zajišťuje především Centrum vzdělávacích aktivit 
a osobnostního poradenství, třídní učitelé, potažmo celý pedagogický sbor. Nedílnou součástí tohoto procesu je 
oddělení vychovatelů na internátě. Více jak 80% žáků je ubytováno v areálu školy. Vzhledem k tomuto faktu a k po-
stupnému nárůstu počtu tříd v ročnících je efektivní koordinace preventivních aktivit nezbytností. 

Vedení školy se aktivně podílí na prevenci rizikového chování. Veškeré aktivity v této oblasti jsou vedením školy 
podporovány a průběžně vyhodnocovány.

Mapování šikany ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Plošné mapování šikany ve škole probíhalo v roce 2013 a z důvodu zjištění aktuálního stavu přistoupila škola 
k realizaci následného průzkumu ve školním roce 2018/2019. Do dotazníkového šetření se zapojilo 290 responden-
tů (1. až 3. ročník). Žáci 4. ročníku nebyli do výzkumu zařazeni, protože v posledních letech u této skupiny nebyla 
šikana zachycena. S výsledky vedení školy a Centrum pro vzdělávací aktivity a osobnostní poradenství pracuje.

Vzdělávání žáků z národnostních menšin

VPŠ a SPŠ MV v Holešově dlouhodobě vzdělává žáky z národnostních menšin. Ve školním roce 2018/2019 se 
vzdělávalo ve čtyřech ročnících 24 žáků z národnostních menšin.

Adaptační workshop

Ve dnech 3. až 6. září 2018 proběhl adaptační workshop pro žáky 1. ročníku. Ten zahrnuje aktivity zaměřené na 
teambuilding (navození vhodné atmosféry mezi žáky, na spolupráci třídy jako týmu a poznávání nového kolektivu, 
činnosti na problem solving). Velmi důležitou součástí je následná refl exe a evaluace v jednotlivých skupinách. Klí-
čovou roli zde sehrávají také třídní učitelé v roli „pozorovatelů“. Díky tomuto programu usnadníme nastupujícím 
žákům adaptaci na nové prostředí a snížíme potencionální rizika související s přechodem na střední školu. Také 
třídní učitelé mají možnost poznat svou třídu z jiného pohledu než ze školních lavic.

Projektový den 2018

V úterý 18. prosince 2018 proběhl tradiční projektový den na střední odborné škole. Pro první ročník lektoři 
peer programu pod vedením Mgr. Kotoučové realizovali peer aktivity z oblasti návykových látek. Druhý ročník 
absolvoval workshop na téma mapování drogové scény – příklady z praxe a workshop na extremismus a divácké 
násilí. Obě akce zajišťovali policisté z MŘ Ostrava a z KŘ PČR Ostrava. U žáků třetího ročníku proběhly motivační 
besedy, které se týkaly práce u policie, konkrétně u Speciální pořádkové jednotky KŘ PČR Moravskoslezského kra-
je. Druhou besedu zajišťoval kolega z SKPV KŘ Olomouckého kraje, který se specializuje na krizovou komunikaci 
v policejním vyjednávání. Žákům čtvrtého ročníku se věnovali personalisté z krajských ředitelství a vybraných 
služeb. Prezentaci vedla vedoucí personálního odboru Policejního prezídia.

Projektový den byl zaměřen na prevenci rizikového chování a zároveň motivoval naše žáky k výběru budoucí 
profese.
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Peer program

Žáci třetího ročníku jsou vyškoleni v lektorování peer programu z oblasti návykových látek a z oblasti rasismu, 
xenofobie a extremismu. Kromě působení na své spolužáky byli v letošním školním roce zapojeni do projektu 
„Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov“, který realizovala ZŠ Kostelec u Holešova. V rámci této aktivity 
lektoři peer programu navštívili většinu základních škol holešovského regionu.

Projekt

VPŠ a SPŠ MV v Holešově předložila projekt pro žáky střední školy s názvem „Zvyšování osobnostních kompe-
tencí pro vstup k Policii ČR“. Projekt byl schválen v rámci programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence krimi-
nality 2019. 

Obsahem projektu je zmapování situace třídních kolektivů prostřednictvím sociometrického šetření, zvyšování 
zájmu žáků o policejní práci a zvýšení kreativity žáků. Cílem je provázat teoretické znalosti z oblasti prevence rizi-
kového chování a profesní orientace s vizualizací a tvorbou posterů na výše zmiňovaná témata.

Žáci v rámci osobnostního a individuálního poradenství zjistí své profesní kompetence v oblasti profesní orien-
tace, pracovního chování, sociálních kompetencí včetně emočních schopností, svou motivaci a strategii zvládání 
zátěžových situací a svou psychickou konstituci.

Projekt také počítá s podporou vzdělávání a působení lektorů vrstevnického programu (peer).

V neposlední řadě má za cíl zvyšovat kompetence třídních učitelů pomocí akreditovaného vzdělávání.

Rozvoj komunikačních technik

Vybraní žáci 3. ročníku prošli interaktivním seminářem zaměřeným na poznání účinných komunikačních tech-
nik – transakční analýza.

V rámci CEVAPu probíhá taktéž osobnostní poradenství. V letošním školním roce se nejčastěji řešila tato témata:

• studijní neúspěchy,

• problematické chování,

• zvládání agresivity,

• prokrastinace,

• problémy v rodině (neúplné rodiny),

• vztahové problémy,

• hledání a nalézání vlastní identity.

Pozorujeme mírný nárůst žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména u žáků prvního ročníku. Jedná 
se převážně o podpůrná opatření 2. stupně bez individuálního vzdělávacího plánu. Podpůrná opatření se bezod-
kladně implementují do výuky a pravidelně se vyhodnocují.   

Posilují se aktivity směřující k větší motivaci žáků při výběru své budoucí profese. Byla navázána úzká spolupráce 
s personálním odborem Policejního prezídia, která se bude v následujícím roce dále rozvíjet. Našim cílem je zvýšit 
počet absolventů, kteří budou mít zájem o služební poměr v bezpečnostních složkách.
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení

Prioritou školy v této oblasti je profesní vzdělávání policistů s cílem zajistit rozvoj jejich kompetencí zaměřených 
na výkon konkrétních služebních činností. 

Realizace tohoto druhu vzdělávání se opírá především o ustanovení §19, 45 a 72 zákona č. 361/2003 Sb., o slu-
žebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která umožňují příslušníkům bezpečnostních sborů, v našich 
podmínkách prioritně policistům, čerpat služební volno k získání dalšího odborného požadavku vzděláváním ve 
škole nebo kurzu.

Škola nabídla a realizovala několik vzdělávacích aktivit pro vybraná pracoviště výkonných organizačních článků 
Policie České republiky. Za všechny lze uvést např. školení k problematice multikulturní společnosti, využití výpo-
četní techniky v praxi apod.

V podmínkách školy zahrnuje tato oblast činnosti i neformální vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědo-
mostí, dovedností a kompetencí, které zlepšují profesní kompetence, společenské i pracovní uplatnění zaměstnan-
ců 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 za-
měřený 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.
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Závěr výroční zprávy

Předložená výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována 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 vyhláškou Ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizovaná Mi-
nisterstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona a kterou se stanoví náležitosti výroční zprávy 
o činnosti školy.

V hodnoceném školním roce 2018/2019 splnila škola stanovené úkoly a cíle. Dosažené výsledky svědčí o pro-
gramově koncepční práci v oblasti vzdělávání, zkvalitňování studijních a pracovních podmínek pro žáky, studenty 
i zaměstnance školy. Škola zabezpečila požadovanou úroveň vzdělávání ve všech hlavních směrech své činnosti  
a stejně tak je i do budoucna připravena rozvíjet své vzdělávací aktivity dle aktuálních požadavků a potřeb Policie 
ČR.

Výroční zpráva byla projednána vedením školy 14. října 2019.

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvořák

ředitel školy



Adaptační kurz I. ročníků

Logická olympiáda

Přebor škol v judu

Zimní výcvikový kurz

Absolutorium VOŠ

Divadelní představení České nebe

Středoškolská odborná činnost

Kurz češtiny pro  BPOL
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