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Slovo ředitele školy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

z pohledu vedení Vyšší policejní školy a Střední policejní školy je možné školní 
rok 2019/2020 subjektivně i objektivně hodnotit jako úspěšný. Práce všech pra-
covníků školy v tomto školním roce navázala na vzdělávací a výchovné aktivity 
plynoucí z tradice let minulých, současně přinesla i aktivity nové, které zabezpe-
čují další zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, neboť výchova a profesní 
vzdělávání žáků a studentů jsou těmi nejdůležitějšími úkoly, které před námi stojí.

Uplynulý školní rok ovšem prošel velkou zkouškou způsobenou pandemií 
covid-19, která zasáhla všechny oblasti života školy. Díky odpovědnému a tvo-
řivému přístupu všech pracovníků školy byly nalezeny cesty, jak vše zorganizo-
vat a zajistit, aby škola mohla fungovat i distančně. Pedagogický sbor zvládl vést 
výuku on-line, posílat výukové podklady, komunikovat se žáky na dálku, hod-
notit jejich výsledky atd. Pouze z důvodů hygienických a preventivních opatření 
se nemohly v průběhu druhého pololetí školního roku realizovat všechny již dříve naplánované vzdělávací 
aktivity ve prospěch policie. V této souvislosti je také nezbytné zvýraznit úspěšnou pomoc a podíl policistů 

z řad učitelů školy při realizaci úkolů v rámci nouzového stavu na úseku zajišťování pořádku a bezpečnosti na 

jednotlivých obvodních odděleních  Policie ČR v rámci Zlínského kraje.

Dařilo se nám i v jiných oblastech. Příjemným konstatováním je fakt, že úspěšně proběhla nová akreditace 

vzdělávacího programu VOŠ pro obor „Bezpečnostně právní činnost“ na další šestileté období. Dále s potěše-

ním konstatuji, že nadále trvá velký zájem žáků základních škol o vzdělávání v naší škole.

V uplynulém období jsme se nemohli obejít bez spolehlivě fungující infrastruktury. I ve školním roce 

2019/2020 přetrvával stav, kdy počet studujících přesahoval stanovené kapacitní možnosti školy a za tímto 

účelem byl rozpočet školy stejně jako v minulých letech dofi nancován z kapitoly rozpočtu MV a tím se poda-

řilo zajistit celou řadu důležitých oprav movitého i nemovitého majetku školy.

Jednotlivé úseky činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy jsou podrobně popsány a zdoku-

mentovány v samostatných kapitolách výroční zprávy.

Věřím, že předkládaná výroční zpráva věrohodně refl ektuje hlavní události v činnosti školy v uplynulém 

období.

Mám-li závěrem stručně charakterizovat uplynulý školní rok, musím konstatovat, že to byl i přes korona-

virovou pandemii rok dosažení deklarovaných cílů a růstu výkonů ve všech hlavních oblastech života školy.

Závěrem bych rád poděkoval všem pracovníkům školy za dobře odvedenou práci v nelehkém období a po-
přál jim hlavně zdraví a úspěšný školní rok 2020/2021.

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvořák

ředitel školy
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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 souvisejících 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 vedou-
cí k získání 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 
ukončeného 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 zbra-
ní, školní 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, 

organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Mini sterstva vnitra.

Významná byla spoluúčast učitelů - příslušníků Policie ČR při plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s re-

alizací krizových opatření v rámci vyhlášení nouzového stavu v jarních měsících roku 2020. Policisté školy 

posílili přímý výkon služby v oblasti zajišťování veřejného pořádku jako personální posila na jednotlivých 

obvodních odděleních Policie ČR ve Zlínském kraji.
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Organizační schéma
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově

platné k 31. 8. 2020

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 145

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

4 roky 426

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 15

M2/0275
Kvalifi kační kurz Styční důstojníci pro migraci a doklady
– zaměstnanci OAMP MV

1 12

P2/0157 MS Excel pro pokročilé 7 94

P2/0158 MS Word pro pokročilé 2 15

P2/0159 MS Excel- základní kurz 1 9

P1/0037 Ověřovací zkouška pro ZOP-BP 1 50

Celkem 13 195
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Jazykové kurzy

Kód Vzdělávací program Počet akcí
Počet

absolventů

R4/0001 Anglický jazyk - zkouška MV A2 (1. st.) 3 24

R4/0003 Anglický jazyk - zkouška MV A2 (1. st.) – prokázání kvalifi kace 2 16

R4/0005 Anglický jazyk - zkouška MV B1 (2. st.) 1 11

R4/0007 Anglický jazyk - zkouška MV  B1 (2. st.) – prokázání kvalifi kace 1 4

R4/0014 Německý jazyk - zkouška MV A2 (1. st.) – prokázání kvalifi kace 1 2

R5/0020 Anglický jazyk PJZ SP a SŽP a SDP – po samostatné přípravě 1 22

R5/0020 Anglický jazyk PJZ SCP 2 9

R5/0022 Ruský jazyk PJZ SCP – po samostatné přípravě 1 4

R5/0023 Německý jazyk PJZ SPP, SŽP a SDP 1 5

R5/0024 Anglický jazyk PJZ SPP, SŽP a SDP 1 22

R5/0056 Zdokonalovací kurz po PJZ AJ SCP I 1 11

R5/0057 Zdokonalovací kurz po PJZ AJ SCP II 1 5

R4/0004 Přijímací zkouška do kurzu B1 2 3

Celkem 18 138

Další vzdělávací aktivity

Instrukčně metodické zaměstnání

Kód Vzdělávací program Počet akcí
Počet

absolventů

IMZ/006 MS EXCEL 2016 – rozšíření aplikace - nástavba 4 42

IMZ/006 MS EXCEL 2016 – rozšíření aplikace - makra 1 12

Celkem 5 54

Instrukčně metodické zaměstnání

Kód Vzdělávací program Počet akcí
Počet

absolventů

SKO/006 Školení – Policista v multikulturním prostředí 3 42

Celkem 3 42
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Věková struktura k 31. 8. 2020

Věk
Policisté Občanští zaměstnanci

Celkem %
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

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

30 - 39 let 7 0 7 4 5 9 16 8

40 - 49 let 16 2 18 14 39 53 71 35

50 - 59 let 16 5 21 24 35 59 80 40

60 let a více 2 2 4 16 12 28 32 16

Celkem 41 10 51 59 91 150 201 100

% 20,4 5 25,4 29,3 45,3 74,6 100

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 8. 2020

Doba trvání
Policisté Občanští zaměstnanci

Celkem %
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

do 5 let 0 1 1 12 27 39 40 20

do 10 let 2 0 2 4 8 12 14 7

do 15 let 7 1 8 10 14 24 32 16

do 20 let 6 2 8 8 17 25 33 16,5

nad 20 let 26 6 32 25 25 50 82 40,5

Celkem 41 10 51 59 91 150 201 100

% 20,4 5 25,4 29,3 45,3 74,6 100
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Ocenění pracovníků školy
Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením medaile MV podle Vyhlášky č. 433/2004 Sb., kterou se sta-

noví 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.

ve školním roce 2019 - 2020

Medaile
Za věrnost Čestná

medaile
Za zásluhy

o bezpečnost
Plaketa Celkem

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

Policisté 2 2 4

Zaměstnanci

Celkem 2 2 4

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.

ve školním roce 2019 - 2020

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 1

Zaměstnanci 5 5

Ostatní

Celkem 1 5 6
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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 2020/2021

Přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu 68-42-N/04 Bezpečnostně právní 
činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově podalo 70 uchazečů. Na základě výsledků přijímacího řízení bylo přija-
to 32 uchazečů do 1. ročníku a 34 uchazečů do 2. ročníku vzdělávání. Dva studenti byli přijati do 3. ročníku 
vzdělávání na základě úspěšného vykonání rozdílové zkoušky. Celkem bylo přijato 68 uchazečů.

Výsledky přijímacího řízení

Ročník SPP SKPV SCP Celkem

1. 12 15 5 32

2. 14 20 0 34

3. 2 0 0 2

Celkem 28 35 5 68

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

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední odborné škole  ve vzdělávacím

programu 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2020/2021

Přihlášku ke vzdělávání ve vzdělávacím programu 68-42M/01 Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ 

MV v Holešově podalo 433 uchazečů.

Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 414 uchazečů. V rámci přijímacího řízení proběhla „Jednotná přijímací 
zkouška“ organizovaná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy složená ze dvou testů (český jazyk a li-

teratura a matematika), ředitel školy navíc stanovil „Školní přijímací zkoušku“ tvořenou dvěma testy fyzické 

zdatnosti. Zřizovatel školy stanovil počet přijímaných uchazečů na 120.

Zápisový lístek odevzdalo 120 žáků - 60 chlapců a 60 dívek.

Výsledky přijímacího řízení

Počet uchazečů Počet odevzdaných zápisových lístků

433 120

chlapci Dívky Chlapci Dívky

196 237 60 60
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Výsledky vzdělávání

Vyšší odborná škola

Výsledky vzdělávání

Ročník Vzdělávání zahájilo Vzdělávání zanechalo Vzdělávání přerušilo
Vzdělávání

úspěšně ukončilo

1. 22 4 0 18

2. 58 13 3 42

3. 66 10 3 53

4. 33 1 0 32

Celkem 179 28 6 145

Celkové hodnocení  výsledků absolutoria v řádném termínu

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Celkem

11 18 2 31

Absolutorium úspěšně vykonalo celkem 29 policistů. Z tohoto počtu 12 policistů bylo zařazeno u služby 
pořádkové policie a 18 u služby kriminální policie a vyšetřování. Celkově 11 policistů prospělo s vyzname-
náním a 18 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný 

specialista“, zkráceně „DiS.“ Dne 23. ledna 2020 se v salla terreně holešovského zámku uskutečnilo předávání 

vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy. 

Slavnostní akt proběhl za účasti zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, 

Ph.D., místostarosty města města Holešov, Ing. Pavla Karhana, předsedů zkušebních komisí, pedagogických 

pracovníků školy, rodinných příslušníků absolventů a dalších hostů. 

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. Za výborné studijní vý-

sledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy čestnou medaili vrchnímu 
inspektorovi nprap. Kamilu Křempekovi, DiS.
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Střední odborná škola

Výsledky vzdělávání

Ročník
Počet žáků
1. 9. 2019

Zanechalo 
vzdělávání

Přestoupilo
z jiné SŠ

Prospělo
s vyznam.

Prospělo Neprospělo
Počet žáků
31. 8. 2020

1. 120 5 3 25 93 0 118

2. 115 6 1 34 76 0 110

3. 110 0 3 22 91 0 113

4. 85 0 0 7 78 0 85

Celkem 430 11 7 88 338 0 426

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

K maturitní zkoušce 2020 se přihlásilo 85 žáků 4. ročníku. Čtvrtý ročník úspěšně ukončilo 85 žáků a konalo 

maturitní zkoušku

Název předmětu Konalo Uspělo Neuspělo

Český jazyk a literatura 85 84 1

Anglický jazyk 73 72 1

Ruský jazyk 3 3 0

Matematika 9 9 0

Právo 85 84 1

Kontrola kriminality 85 84 1

Praktická zkouška z odborných předmětů 85 85 0

U maturitní zkoušky z 85 žáků 4. ročníku uspělo celkem 83 žáků, 2 žáci neuspěli, z toho 1 žák z jednoho 
předmětu, 1 žák ze tří předmětů.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Cílem dalšího vzdělávání je zprostředkovat pedagogickým pracovníkům takové vzdělávání, jehož výsledky 

uplatní na svých pedagogických pracovištích, obohatí a posílí své profesní kompetence.

Ve školním roce 2019/2020 jeden pedagog úspěšně ukončil magisterský studijní program na Policejní aka-
demii, 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. Jeden učitel ukončil Studium pedago-
giky ve VPŠ a SPŠ MV v Praze, jeden pedagogický pracovník složil rigorózní zkoušku ve VŠ DTI Dubnica 
nad Váhom.

K zajištění odborného růstu pedagogičtí pracovníci školy absolvovali v hodnoceném období řadu kurzů, 
školení, 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 pedagogických pracovníků a jiných vzdělávacích institucích. 

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

V červnu 2020  se uskutečnilo v rámci projektu Šablony akreditované vzdělávání „Profesionální komuni-
kace pro pedagogickou praxi“, které bylo určeno pro vychovatele. V srpnu 2020 se uskutečnilo akreditované 
vzdělávání pro pedagogy s názvem „Klima ve třídě“. Vzdělávání realizovala certifi kovaná společnost MADIO.

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 3 62 5 5 11 15 6 7 9 13

Oddělení
policejních činností

100% 100% 0 4 122 3 34 9 12 7 14 18 26

Oddělení práva
a kriminalistiky

100% 100% 1 19 68 2 36 7 7 3 5 1 3

Oddělení odborné
bezpečnostní přípravy

100% 100% 3 8 211 6 6 27 28 0 0 35 43

Oddělení všeobecně
vzdělávacích předmětů

100% 100% 0 0 0 11 74 6 6 12 14 37 37

Oddělení cizích jazyků 100% 100% 1 1 5 9 9 43 43 13 15 8 8

Oddělení vychovatelů 92% 92% 1 0 0 4 4 2 4 2 2 1 0

Celkem 6 35 468 40 168 105 115 43 57 109 130

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

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

• školení řidičů profesní průkaz, • školení obsluh tlakových nádob,

• školení řidičů motorových manipulačních vozíků, • školení BOZP,

• školení strojníků nakladačů, • kurz kybernetické bezpečnosti u nových zaměstnanců,

• školení obsluh automobilních zvedáků, • školení řidičů referentů,

• školení jeřábníků třídy „0“, • školení „Zúčtování daně ze závislé činnosti 2019“.
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Spolupráce se školami s oprávněním k výuce oboru vzdělání 
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Škola vykonává roli odborného garanta spolupráce v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou 
ve školách s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Aktivně se podílí 
na rozvoji spolupráce s ostatními školami oboru. Na základě návrhů zpracovává plán aktivit na každý školní 
rok. Kontroluje plnění plánu a statisticky jej vyhodnocuje. 

V souladu s plánem povinných a volitelných aktivit škola zorganizovala 9. setkání ředitelů škol s oprávně-
ním k výuce oboru, které se uskutečnilo 24. října 2019. Pracovník Národního ústavu pro vzdělávání seznámil 
přítomné se současným stavem ve skupině oboru vzdělání 68, prezentoval organizační změny v oblasti škol-
ství a informoval o stavu Rámcově vzdělávacího programu oboru vzdělání 68-42-M/01. Dále pak zástupce 
Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra seznámil účastníky se zkráce-
nou verzí Základní odborné přípravy pro absolventy bezpečnostně právního zaměření.

 Škola uspořádala 22. února 2020 sportovní soutěž v silovém čtyřboji. V souvislosti s výskytem onemocnění 

Covid-19 se ostatní plánované sportovní akce dle plánu aktivit nekonaly.

Dne  4. června 2020 se uskutečnil 8. ročník soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních odborných 

škol v oboru vzdělání 68-42M/01 Bezpečnostně právní činnost. 
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Den otevřených dveří

VPŠ a SPŠ MV v Holešově v říjnu 2019 a v lednu 2020 organizovala pro zájemce Den otevřených dveří. 
V rámci této akce jsou otevřeny učebny modelových situací, speciální učebny pro výuku odborných předmě-
tů včetně sportoviště a logistického zázemí (jídelna, internát). Návštěvníci si mohli školu projít, seznámit se 
s materiálním zabezpečením výuky a poznat historii areálu v Síni tradic. Vedení školy pro zájemce pořádalo 
prezentace o vzdělávání ve střední odborné škole. Každoročně je o Dny otevřených dveří velký zájem, navštíví 
je stovky lidí.

První pomoc 

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 se ve Zlíně uskutečnilo proškolení žáků druhého ročníku střední odborné 

školy z pravidel a postupů při poskytování první pomoci. Proškolení je začleněno do odborné praxe, která 

doplňuje školní vzdělávání. 

Proškolení proběhlo ve školicím středisku Zdravotnické záchranné služby Zlín na Peroutkově nábřeží. 

Školení i praktické nácviky vedli záchranáři, kteří slouží ve výjezdových sanitkách Zlínského kraje. Žáci si 

vyzkoušeli řadu život zachraňujících úkonů a získali informace a dovednosti přímo od pracovníků v terénu. 

Odpoledne v domově pro seniory

Pochopení vzájemně odlišných generačních světů 
nebývá vždy jednoduché.  Dnešní společnost má po-

cit, že mladé lidi nic nebaví ani nezajímá. Právě toto 

tvrzení se rozhodla změnit skupina našich žáků z dru-
hého ročníku. 

V pondělí 4. listopadu 2019 si žáci připravili hodi-
nový program na tradiční setkání Klubu seniorů Ho-

lešov, které se konalo v prostorách Domova pro seni-

ory v Holešově. Svůj program zahájili písněmi, které 
v sobě nesly kouzlo pohádek. V několika vstupech tak 
mohli senioři zhlédnout pěvecká vystoupení za do-

provodu různých hudebních nástrojů (kytary, klaví-

ru, fl étny, harmoniky) a dvě gymnastická vystoupení. 
Závěr programu patřil žákům, kteří předvedli ukázku 
ze street workoutu.

Pro žáky to byla již druhá akce, kterou pro seniory z Holešova a okolí pomáhali v letošním roce zorgani-
zovat. V červnu se podíleli na charitativní akci ve Štípě u Zlína pod názvem „Pouť méně mobilních do Štípy“, 
kterou pořádala Charita Holešov. Těmito akcemi chtějí naši žáci ukázat, že dvě různé generace nemusí žít jen 

vedle sebe, ale spolu.
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Projektový den VPŠ a SPŠ MV v Holešově 

Dne 18. prosince 2019 VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskutečnila projektový den pro žáky střední odborné 
školy.  Pro třídy prvního ročníku si lektoři peer programu (žáci třetího ročníku) připravili preventivní aktivity 
z oblasti návykových látek. Program pro druhý ročník zabezpečili policisté z Krajského ředitelství Moravsko-
slezského kraje a z Městského ředitelství Ostrava – experti na extremismus a návykové látky.

Žáci třetího ročníku absolvovali besedu s policistou ze Speciální pořádkové jednotky Moravskoslezského 
kraje. Pracovnice z personálního odboru policejního prezídia žákům podala informace o realizaci odborné 
praxe, která je čeká v květnu 2020 a o možnostech vstupu do služebního poměru. Žáci čtvrtého ročníku absol-
vovali pohovory s personalisty jednotlivých krajských ředitelství. Součástí programu všech čtyř ročníků byla 
také ukázka práce pohotovostní motorizované jednotky Praha.

Odborné přednášky

Dne 3. února 2020 proběhly u dvou tříd druhého ročníku profesně zaměřené přednášky na téma Služba 
kriminální policie a vyšetřování a Služba dopravní policie. Přednášejícími byli kolegové z Krajského ředitel-
ství policie Zlínského kraje a z ředitelství služby dopravní policie z Prahy. Následující den odborné přednášky 
absolvovali čtyři třídy prvního ročníku. Kromě služby dopravní policie, měli žáci možnost seznámit se s prací 
operačního střediska a s výkonem služby na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze. Vysoce kvalifi kované 
lektory zabezpečil personální odbor policejního prezídia v Praze. S pracovníky personálního odboru škola 
spolupracuje na mnoha projektech a vysoce si spolupráce cení. Přednášky byly velmi zajímavé, přinesly našim 
žákům mnoho nových informací a přiblížily jim náročnou a odpovědnou práci příslušníků Policie ČR.

Projektový den v Přerově

Dne 20. února 2020 se žáci třetího ročníku střední odborné školy účastnili Projektového dne, který pořádal 
Územní odbor Policie ČR Přerov. Součástí programu byla prohlídka prostor Územního odboru Přerov včetně 
specializovaných pracovišť. Žáky pozdravil také primátor města Přerova. Účastníci akce měli možnost vy-

zkoušet si baterii fyzických testů pro přijímání do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Naši žáci podali 

výborné výkony a vzorně reprezentovali VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
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Seminář mravní a křesťanské výchovy

V průběhu školního roku se každý měsíc žáci střední odborné školy v rámci volnočasových aktivit účastnili 
Semináře mravní a křesťanské výchovy, který byl organizován společně se zástupci olomouckého arcibiskup-
ství, děkanátem katolické církve v Holešově, Duchovní službou Armády ČR a zástupci samosprávy města.

Obsah jednotlivých setkání byl zaměřen na prohloubení základů profesní etiky. Za využití netradičních fo-
rem a metod výuky se upevňuje etické chování a jednání žáků, prohlubuje se hodnotový systém žáků a připra-
vují se pro globální proměny, tendence, sbližování kultur a to vše v intencích školního vzdělávacího programu. 
Součástí aktivit semináře je také návštěva kulturně-historických památek Moravy.

Peer program

Vybraní žáci střední odborné školy působí jako lektoři peer programu v oblasti návykových látek a v oblasti 
rasismu, xenofobie a extremismu. VPŠ a SPŠ MV v Holešově poskytuje peer program nejen pro své žáky, ale 
také pro základní a střední školy holešovského regionu.

Kulturněosvětové aktivity

V říjnu 2019, v rámci rozšířené výuky občanské nauky, navštívili žáci a žákyně 1. ročníku SOŠ výstavu 
zaměřenou na holešovský skauting. V zámku v Holešově měli možnost nahlédnout do skautské klubovny 
a tábora, seznámit se s historií i dovednostmi, skrze které se skauti a skautky snaží měnit svět. Součástí výstavy 
byl i interaktivní program zaměřený na etickou výchovu.

V říjnu a v listopadu 2019 probíhala soutěž prezentací na téma 30. výročí sametové revoluce. Organizátorky 

soutěž připravovaly od začátku školního roku. Prezentace zpracovávali žáci 2. ročníku. Prostřednictvím svých 

prací se seznámili s historií 17. listopadu, osobnostmi spojenými se sametovou revolucí, poslechli si recitace 

dobových básní i písní. Po sérii konzultací byly vybrány nejlepší práce z jednotlivých tříd, které žáci prezento-

vali před vedením školy, pedagogy i před svými spolužáky. Účastníci svým vystoupením, které bylo na vysoké 

úrovni včetně moderování, připravili všem příjemné odpoledne.

Další aktivity

• V rámci odborné praxe naši žáci navštěvují soudní instituce, odborná pracoviště Policie ČR, věznice aj.

• Ve spolupráci s Policií ČR se naši pracovníci účastnili na burzách práce a vzdělávání v Holešově, Bystřici 

pod Hostýnem, Olomouci a Brně.

• Každoročně probíhají přednášky pracovníků BIS a vojáků z Univerzity obrany Brno.

Pedagogičtí pracovníci VPŠ a SPŠ MV v Holešově se zúčastnili těchto vzdělávacích aktivit

• Říjen 2019 - XIII. ročník Krajské konference k primární prevenci rizikového chování ve Zlíně.

• Listopad 2019 - konference „Buďte“, zaměřená na prevenci rizikového chování. Organizátorem byla spo-
lečnost MADIO Zlín.

• „Kurz základů rizikového chování na internetu“, který poskytuje a garantuje Národní úřad pro kyberne-

tickou a informační bezpečnost.

• „Profesionální komunikace pro pedagogickou praxi“ – PaedDr. et Mgr. Věra Facová.

• „Tipy do třídnických hodin“ celoroční vzdělávání pro třídní učitele. Organizuje společnost MADIO 

Zlín.



19

Účast žáků v soutěžích

Středoškolská odborná činnost

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

V průběhu I. pololetí školního roku 2019/2020 se do 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti přihlásilo 
celkem 9 žáků. Vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemií Covid-19 podmínky soutěže splnily 
pouze dvě žákyně, které soutěžní práce odevzdaly. Městské kolo soutěže se konalo 26. 3. 2020 na Gymná-
ziu Ladislava Jaroše v Holešově. Obě soutěžní práce z městského kola SOČ postoupily do okresního kola. 
V okresním kole Denisa Dvouletá obsadila 3. místo a postoupila do krajského kola. Eliška Petrková obsadila 
4. místo. 

V krajském kole soutěže s prací na téma „Problematika pracovněprávních vztahů“ obsadila Denisa Dvou-
letá osmé místo.

Konverzační soutěže v jazycích

Dne 6. února 2020  proběhlo okresní kolo v konverzační soutěži z anglického jazyka. Naši školu reprezen-
toval žák 2. ročníku Petr Varhaník, který vybojoval druhé místo a tím i postup do krajského kola.

Krajské kolo soutěže se uskutečnilo 9. března 2020 v Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné 

škole ekonomické ve Zlíně a Petr se umístil na šestém místě.

V okresním kole Olympiády z českého jazyka, které se uskutečnilo 20. ledna 2020 v Kroměříži, naši školu 

reprezentovali Eliška Maňáková a Tomáš Válek.

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se v aule kroměřížského gymnázia sešli účastníci literární soutěže „17. listopad 

po 30 letech očima dnešních studentů“. Tuto soutěž společně vyhlásili poslankyně Evropského parlamentu 

Ing. Michaela Šojdrová, Gymnázium Kroměříž a Klub UNESCO Kroměříž u příležitosti blížícího se výročí.

Naši školu reprezentovaly žákyně – Gabriela Železná, Eliška Benešová a Zuzana Hetmánková.

Eliška Benešová získala zvláštní cenu europoslankyně Ing. Michaely Šojdrové a práce Zuzany Hetmánkové 

byla porotou hodnocena jako druhá nejlepší, odměnou jí byl zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu.

Přírodovědný klokan

Dne 16. října 2019 proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnilo 17 vybraných žáků 1. a 2. 

ročníku. Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Sou-

těžní otázky připravuje Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP 

v  Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o  technické a přírodovědné obory.

Nejlepší řešitelé školního kola:

1. Eliška Maňáková 2. C

2. Petr Loula  1. B

3. Henrik Hrdlovič 1. A
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Bobřík informatiky

Ve dnech 4. – 15. listopadu 2019 se škola opět připojila do celostátní soutěže „Bobřík informatiky“. Je to 
předmětová soutěž, kterou podporuje MŠMT a je zaměřena na žáky se zájmem o svět technologií. Tematicky 
byla soutěž zacílena do několika oblastí informatiky:

• algoritmizace a programování,

• porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), 
procesům,

• řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky),

• digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské sou-
vislosti používání technologií.

Soutěže se zúčastnilo 170 žáků z naší školy a to v kategorii Senior (75 žáků 3. ročníku SOŠ) a Junior (95 
žáků 1. a 2. ročníku SOŠ). Úspěšným řešitelem se stal žák, který získal alespoň 120 bodů.

Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří získali více než 140 bodů byli:

Jan Kupec  1. D

Monika Žáčková 2. B

Vlastimil Palíšek 2. B

Logická olympiáda

Školní on-line kolo Logické olympiády se uskutečnilo 15. - 17. října 2019. Soutěžní úlohy, které vytváří 

Menza České republiky, mají rozvíjet schopnosti samostatného logického uvažování, analytického myšlení, 

přesného a pohotového rozhodování. 

Po vyhodnocení výsledků všech účastníků se do krajského kola soutěže mezi 50 nejlepších řešitelů stejně 

jako loni probojoval žák Ondřej Berecz. 

Přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Ve čtvrtek 4. června 2020 se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově uskutečnil 

8. ročník soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání 68-42-M/01 
Bezpečnostně právní činnost. V souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 se do soutěže přihlásilo pouze 

5 středních odborných škol v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. V pěti kategoriích 
soutěžilo 10 odborných prací. Komise pedagogických pracovníků z Vyšší policejní školy a Střední policejní 

školy MV v Holešově vyhodnotila jednotlivá pořadí v kategoriích. 

Žáci z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově dosáhli v jednotlivých kategoriích 
těchto výsledků. V kategorii Právo obsadila Denisa Dvouletá první místo, v kategorii Prevence a odhalování 

kriminality získala první místo Eliška Petrková a třetí první místo získal Vojtěch Barbulák v kategorii Infor-
mační a komunikační technologie.
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Sportovní soutěže škol s oprávněním k výuce oboru
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

Přebor škol v silovém víceboji 

Dne 26. února 2020 VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle plánu aktivit uspořádala přebor škol s oprávněním k vý-
uce v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost v silovém víceboji. Soutěže se zúčastnilo 28 
žákyň ze šesti škol a 18 žáků ze čtyř škol. V kategorii družstva chlapci soutěžilo 5 družstev, v kategorii dívek 
soutěžilo 8 družstev. Družstva z VPŠ a SPŠ MV v Holešově zvítězila v obou kategoriích.

Další sportovní aktivity

Další plánované sportovní soutěže, a to přebor škol v judu, přebor škol v policejním víceboji a přebor škol 
na Dračích lodích se v souvislosti výskytem onemocnění Covid-19 nekonal.

Sportovní výsledky ve školním roce 2019/2020

Přespolní běh  okresní kolo krajské kolo  celorepublikové fi nále

družstvo dívky:  2. místo  1. místo  2. místo

družstvo chlapci:  4. místo  1. místo  6. místo

jednotlivci

Matěj Eliáš  3. místo

Florbal   okresní kolo

družstvo dívky:  1. místo 

družstvo chlapci:  1. místo 

Šplh   okresní kolo krajské kolo

družstvo dívky:  1. místo  2. místo 

družstvo chlapci:  1. místo  2. místo 

Silový čtyřboj  okresní kolo krajské kolo

družstvo dívky:  1. místo  1. místo 

družstvo chlapci:  1. místo  2. místo
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Mezinárodní aktivity a projekty školy

MEPA 2019

V termínu od 16. do 20. září 2019 proběhl ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově již 25. ročník Speciálního kurzu 
Středoevropské policejní akademie (MEPA). Jedná se o čtyřtýdenní putovní kurz, zaměřený na problematiku 
cizinecké a pohraniční policie. Kromě odborných přednášek a workshopů byla součástí programu českého 
týdne v Holešově i prezentace vzdělávacích aktivit školy a prohlídka areálu, včetně specializovaných učeben.

Spolupráce se Spolkovou policií Německo – ředitelství BPOL a Bavorskou policií

Ve dnech od 10. do 11. října 2019 došlo k přijetí viceprezidenta Spolkové policie Německo – ředitelství 
Mnichov Franze-Xavera Vogla s doprovodem ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. S touto institucí má škola dlou-
hodobou spolupráci, především v oblasti jazykového vzdělávání. Předmětem jednání, která vedl ředitel školy, 
se stalo vyhodnocení spolupráce za rok 2019 a plánované akce na rok 2020. Součástí programu byla také 
prohlídka výukových prostor.

V polovině září a v polovině října 2019 se realizoval týdenní jazykový kurz českého jazyka – úroveň A-2 
pro policisty Bavorské policie. Kurzu se zúčastnilo 10 policistů, kteří posléze vykonali jazykovou zkoušku 
z českého jazyka úrovně A-2 SERR.

Na základě Dohody o spolupráci mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a Bavorskou pohotovostní policií se 

sídlem v Bambergu se uskutečnila v době od 4. listopadu do 8. listopadu 2019 jazyková stáž pro čtyři žáky 

střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve vzdělávacím centru bavorské policie Sulzbach-Rosenberg 

v Německu. 

V prosinci 2019 a v lednu 2020 proběhla odborná jazyková stáž kolegy z německé policie EPHK Andrease 

Weishaupta ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, který od druhé poloviny roku 2020 zaujal pozici styčného důstoj-

níka spolkové policie Spolkové republiky Německo na ambasádě v Praze.

Další mezinárodní aktivity

V září 2019 se uskutečnila zahraniční služební cesta zástupce ředitele školy plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, 

Ph.D. s doprovodem do SOŠ PZ Košice s cílem účasti na mezinárodním semináři s názvem „Zabezpečení 

požadované úrovně vzdělávání příslušníků policejního sboru“.

SOŠ PZ Bratislava realizuje dlouhodobý projekt s názvem „Vzdělávání příslušníků v oblasti prevence 

a identifi kace obchodování s lidmi“. Součástí projektu byla v říjnu 2019 mezinárodní konference, kde se pre-

zentovaly výsledky projektu. Na základě pozvání se této konference v Bratislavě účastnili i dva policisté z VPŠ 

a SPŠ MV v Holešově.

Koncem listopadu 2019 došlo k přijetí 4 pracovníků ze Střední policejní školy v Bratislavě. Obsahem byla 
zejména výměna pedagogických zkušeností v rámci vyššího odborného vzdělávání policistů.

V listopadu se uskutečnil výchovně vzdělávací zájezd žáků 2. ročníku střední odborné školy do Osvětimi.

Na jaro a léto 2020 byly naplánovány další mezinárodní aktivity a projekty. Jednalo se o reciproční výměn-

né jazykové kurzy pro policisty z Německa a pobyty našich žáků ve vzdělávacích institucích německé policie. 

V plánu byl také odborný kurz na doklady pro německé a české policisty - odborníky z praxe.

V rámci mezinárodní spolupráce ředitel školy obdržel pozvání od kolegů z Maďarska a Rumunska na od-

borné konference.

Bohužel vzhledem k bezpečnostní situaci v souvislosti s výskytem nemoci Covid-19 byly tyto akce zrušeny.
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Projekty školy

Školní projekt „Integrace cizinců v rámci středního odborného vzdělávání“

Škola realizuje již druhým rokem školní projekt „Integrace cizinců v rámci středního odborného vzdělává-
ní v oboru Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01) ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“. Cílovou skupinou 
jsou cizinci a příslušníci národnostních menšin – žáci 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče, dále pak již 
přijatí žáci ke vzdělávání ve čtyřletém vzdělávacím programu v oboru Bezpečnostně právní činnost.

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

Realizační tým projektu vyhledává v řadách cizinců a žáků z národnostních menšin vhodné zájemce ke 
vzdělávání. Spolupracuje zejména s Centry na podporu integrace cizinců, krajskými úřady – odbory školství, 
mládeže a tělovýchovy, úřady práce, pedagogicko-psychologickými poradnami, výchovnými pracovníky zá-
kladních škol a personálními útvary Policie ČR. Ve školním roce 2019/2020 se ve škole vzdělávalo 18 žáků 
z 9 národnostních menšin.

Úspěšným ukončením středního odborného vzdělávání vykonáním maturitní zkoušky se vytváří vhodné 
podmínky pro vstup a udržení se na trhu práce. Všechny aktivity související se vzděláváním žáků z národ-
nostních menšin jsou plně hrazeny z rozpočtu školy.

Projekt „Zvyšování osobnostních kompetencí pro vstup k Policii ČR“

VPŠ a SPŠ MV v Holešově převážně v první polovině školní roku 2019/2020 realizovala projekt pro žáky 
střední školy s názvem „Zvyšování osobnostních kompetencí pro vstup k Policii ČR“. Projekt byl schválen 

v rámci programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality 2019. 

Obsahem projektu bylo zmapování situace třídních kolektivů prostřednictvím sociometrického šetření, 
zvyšování zájmu žáků o policejní práci, zvýšení kreativity žáků a provázání teoretických znalostí z oblasti 

prevence rizikového chování a profesní orientace s vizualizací a tvorbou posterů na výše zmiňovaná témata. 
Žáci v rámci osobnostního a individuálního poradenství zjistili své kompetence v oblasti profesní orientace, 

pracovního chování, sociálních kompetencí včetně emočních schopností, svou motivaci a strategii zvládání 
zátěžových situací a svou psychickou konstituci.

V rámci projektu probíhaly aktivity lektorů vrstevnického programu (peer) v oblasti návykových látek, ex-

tremismu, xenofobie a rasismu. Důležitou součástí bylo zvýšení odborných kompetencí pedagogů prostřed-
nictvím akreditovaného vzdělávání.
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Tento projekt se zaměřil na všechny třídy střední odborné školy. Celkově se jednalo o cca 350 žáků. Data, 
která škola získala z výsledků projektu, sloužila k eliminaci rizikového chování a k udržení zdravého klimatu 
v  jednotlivých třídách. Postery slouží k propagaci práce Policie ČR i pro nově nastupující žáky policejní školy.

Od března 2020 VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizuje projekt „Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ z Ope-
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Šablony jsou zaměřené na:

• personální podporu – školní kariérový poradce,

• vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP,

• vzájemnou spolupráci pedagogů,

• sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv,

• tandemovou výuku,

• nové metody ve výuce,

• doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,

• projektový den ve škole,

• projektový den mimo školu,

• komunitně osvětová setkávání.

Cílem projektu je profesní růst pedagogů v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditova-

ných kurzů, výměny zkušeností, zavádění nových metod a forem práce, prohloubení spolupráce a sdílení 

dobré praxe. Zároveň chceme podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a intenzivně pracovat se všemi 

žáky v oblasti kariérového poradenství.
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Výsledky inspekční činnosti

V období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV 
v Holešově tyto vnější kontroly a audity:

Termín Kontrolu provedl Předmět kontroly

1. květen 2020

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. červenec 2020
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 
Regionální pobočka Ostrava

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

V rámci provedených kontrol nebylo zjištěno nedodržení obecně závazných právních předpisů.

Interní audit

V období školního roku 2019/2020 bylo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově provedeno 6 interních auditů. Vnější 
audity nebyly v uvedeném období provedeny.

Auditované oblasti:

• výdaje za dlouhodobé služby,

• pohledávky za zaměstnance,

• interní protikorupční program,

• následný interní audit,

• zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu,

• veřejné zakázky.

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 vni-
tra v Holešově hospodaří s majetkem v celkové hodnotě 398.029.604,51 Kč. V roce 2019 byl majetek využíván 
v souladu se zřizovací listinou především k poskytování vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích progra-
mech, dále je majetek školy využíván k činnostem souvisejícím se zajištěním vzdělávání (závodní stravování, 
provozování střelnic, tisk studijních materiálů, ubytovací služby, fi nanční, materiální a technické zabezpečení 
výuky atp.).

V roce 2019 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány výdaje ve výši 170.731.347,00 Kč. V průběhu roku 
došlo k úpravě rozpočtu zvýšením výdajů o 14.109.091,00 Kč na 184.840.438,00 Kč a byly zapojeny náro-
ky z nespotřebovaných výdajů ve výši 994.086,25 Kč. Konečný rozpočet výdajů k 31. 12. 2019 byl rozepsán 
ve výši 185.834.524,25 Kč.

V roce 2019 nebyla realizována žádná investiční akce.

Nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 1.017.770,92 Kč byly v roce 2019 zapojeny čás-
tečně. V oblasti neprofi lujících výdajů byly zapojeny nároky ve výši 994.086,25 Kč. V oblasti programového 
fi nancování nebyly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 23.404,67 Kč, budou zapojeny v účet-
ním období 2020. Ukončeny byly neprofi lující výdaje, účelově vázané ve výši 280,00 Kč.

V roce 2019 byly výdaje čerpány ve výši 184.907.770,41 Kč. Prostředky nedočerpané k 31. 12. 2019 v celko-

vé výši 926.753,84 Kč se staly částečně ve výši  903.498,84 Kč nárokem z nespotřebovaných výdajů  roku 2020.

Vyhodnocení údajů o příjmech

V roce 2019 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány příjmy ve výši 12.832.017,00 Kč. V průběhu roku 

nedošlo v oblasti příjmů k úpravě rozpočtu. Plnění příjmů ve výši 15.583.627,63 Kč se člení na:

• daňové příjmy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

ve výši 10.579.769 Kč,

• nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery ve výši 5.003.858,63 Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti jsou závislé na ob-

jemu vyplacených služebních příjmů policistů stálého stavu VPŠ a SPŠ MV v Holešově. V roce 2019 nebyly 

odvedeny žádné významné sankce z opožděného nebo nesprávného odvodu. Výpočet pro odvod těchto pří-

jmů je realizován v systému SAP modulu HR.

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

oblastech:

• příjmy z vlastní činnosti 3.827.100,64 Kč,

• příjmy z pronájmu majetku 231.705,22 Kč,

• přijaté sankční platby 3.879,00 Kč,

• příjmy z prodeje majetku 8.236,00 Kč,

• ostatní nedaňové příjmy 43.170,52 Kč.

Komentář k rozvaze

Celková aktiva k 31. prosinci 2019 se oproti minulému období snížila a dosáhla účetní hodnoty 
398.029.604,51 Kč. Dlouhodobý majetek představující 94,57 % z hodnoty aktiv dosáhl hodnoty 376.422.912,26 

Kč. Z dlouhodobého hmotného majetku tvoří největší část stavby v hodnotě 349.815.375,39 Kč, samostatné 

movité věci v hodnotě 21.232.039,89 Kč, pozemky v hodnotě 4.727.140,00 Kč a kulturní předměty v hodnotě 
590.262,00 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku dosahuje hodnoty 1.064,98 Kč.

Oběžná aktiva tvoří 5,43 % z celkových aktiv a v meziročním srovnání došlo ke snížení o 670.667,46 Kč na 

hodnotu 21.606.692,25 Kč, a to v důsledku snížení stavu zásob materiálu na skladech.

K 31. 12. 2019 neměla VPŠ a SPŠ MV v Holešově žádné dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky 

byly ve výši 736.575,61 Kč.

K 31. 12. 2019 neměla VPŠ a SPŠ MV v Holešově žádné dlouhodobé závazky. Mezi krátkodobými závaz-
ky, které dosahovaly k 31. 12. 2019 výše 14.726.464,88 Kč, jsou nejvýznamnější závazky vůči zaměstnancům 

a s tím související odvody.



27

Rozvaha - pasiva k 31. 12. 2019

Ukazatel Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019

Vlastní kapitál 403 837 859,32 383 303 139,63

Jmění účetní jednotky a upravující položky -103 035 925,80 -103 140 741,20

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

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

Výsledek hospodaření -1 553 734 646,46 -1 743 503 488,05

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

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let  (432) -1 378 859 160,06 -1 553 734 646,46

Výsledek hospodaření běžného účetního období (493) -174 875 486,40 -189 768 841,59

Fondy účetní jednotky 1 046 530,55 1 061 325,07

FKSP (412) 1 046 530,55 1 061 325,07

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 2 059 561 901,03 2 228 886 043,81

Příjmový účet organizačních složek státu    (222) -13 414 556,78 -15 583 627,63

Zvláštní výdajový účet (223) 177 955 845,78 184 907 770,41

Agregované příjmy a výdaje minulých období (404) 1 895 020 612,03 2 059 561 901,03

Cizí zdroje 12 254 812,20 14 726 464,88

Krátkodobé závazky 12 254 812,20 14 726 464,88

Dodavatelé (321) 1 660 126,83 1 981 670,82

Zaměstnanci (331) 5 465 909,00 5 982 972,00

Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 13 119,00 14 900,00

Sociální zabezpečení (336) 1 383 360,00 1 509 950,00

Zdravotní pojištění  (337) 950 726,00 1 046 329,00

Jiné přímé daně (342) 747 828,00 885 015,00

Daň z přidané hodnoty (343) 52 287,37 7 116,06

Závazky k osobám (345) 26 815,00 1 149 612,00

Jiné pohledávky (378) 1 954 641,00 2 148 900,00

Výdaje příštích období  (383) 0,00 0,00

Dohadné účty pasivní  (389) 0,00 0,00

PASIVA celkem 416 092 671,52 398 029 604,51

Rozvaha - aktiva k 31. 1. 2019

Ukazatel Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019

Stálá aktiva 393 815 311,81 376 422 912,26

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 419,98 1 064,98

Soft ware (013) 1419,98 1 064,98

Drobný DNM (018) 1 092 997,50 1 059 552,90

Oprávky k drob. DNM (078) -1 092 997,50 -1 059 552,90

Dlouhodobý hmotný majetek 393 813 891,83 376 421 847,28

Stavby (021) 363 139 316,39 349 815 375,39

Samostatné movité věci (022) 25 357 143,44 21  232 039,89

Drobný DHM (028) 49 475 926,76 52 221 431,60

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

Kulturní předměty (032) 590 292,00 590.292,00

Oprávky k drobnému DHM (088) 0,00 57 000,00

Oběžná aktiva 22 277 359,71 21 606 692,25

Zásoby 8 586 867,40 6 547 273,85

Materiál na skladě (112) 8 514 867,40 6 474 273,85

Ostatní zásoby (124,139) 72 000,00 73 000,00

Krátkodobé pohledávky 590 880,95 736 575,61

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám (199) -382,55 -889,40

Odběratelé (311) 551 484,50 689 403,01

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

Pohledávky za zaměstnance (335) 39 479,00 47 662,00

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

Krátkodobý fi nanční majetek 13 099 611,36 14 322 842,79

Běžný účet (241) 755 587,07 805 705,88

Běžný účet FKSP (243) 916 072,63 916 128,23

Ostatní běžné účty (245) 11 427 932,18 12 600 988,68

Pokladna (261) 19,48 20,00

AKTIVA celkem 416 092 671,52 398 029 604,51
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Rozvaha - pasiva k 31. 12. 2019

Ukazatel Rozpočet R1 Rozpočet R2 MRZ a nároky Konečný rozpočet Skutečnost

Příjmy celkem 12 832 017,00 12 832 017,00 0,00 12 832 017,00 15 583 627,63

Daňové příjmy 10 232 017,00 10 232 017,00 0,00 10 232 017,00 10 579 769,00

Příjmy z pojistného a příspěvek 10 232 017,00 10 232 017,00 0,00 10 232 017,00 10 579 769,00

Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 5 003 858,63

v tom: příjmy z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 809 867,25

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

ostatní nedaňové a kapit. příjmy 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 4 193 991,38

z toho odprodeje majetku 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 83 136,00

Výdaje celkem 170 731 347,00 184 840 438,00 994 086,25 185 834 524,25 184 907 770,41

Mzdové výdaje bez EU a FM 125 009 061,00 129 671 974,00 906 585,65 130 578 559,65 130 431 827,36

v tom: platy zaměstnanců celkem 89 890 717,00 90 867 422,00 0,00 90 867 422,00 90 865 459,00

z toho: platy občanských zaměstnanců 56 790 482,00 56 793 657,00 0,00 56 793 657,00 56 792 571,00

platy příslušníků 33 100 235,00 34 073 765,00 0,00 34 073 765,00 31 071 614,00

ostatní platby za provedenou práci 2 757 685,00 4 657 685,00 751 816,55 5 409 501,55 5 840 109,00

povinné pojistné 30 562 845,00 32 329 518,00 150 766,74 32 480 284,74 29 172 151,00

převod do FKSP 1 797 814,00 1 817 349,00 4 002,36 1 821 351,36 1 621 560,38

Ostatní sociální dávky 717 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 115 985,00

Výdaje prog.fi n. EDS/SMVS bez EU a FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 55 102 464,00 87 500,60 55 189 964,60 54 433 198,05
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Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově je jednou z prioritních oblastí školy. Vyplývá 
to ze zaměření školy (zřizovatelem je Ministerstvo vnitra ČR) a ze vzdělávacího programu – Bezpečnostně 
právní činnost, jehož cílem je připravit absolventy ke vstupu do bezpečnostních složek.

Aktivity v rámci prevence rizikového chování zastřešuje a koordinuje Centrum vzdělávacích aktivit a osob-
nostního poradenství ve spolupráci s třídními učiteli, vedoucími pedagogických pracovišť, pracovníky inter-
nátu a celým pedagogickým sborem. Ředitel školy je pravidelně informován o všech aktivitách, stejně tak jako 
členové Spolku rodičů a přátel školy.

Informace z oblasti prevence rizikového chování jsou uveřejněny na web. stránkách školy www.spshol.cz.

CEVAP

Při prevenci rizikového chování se velmi osvědčila práce CEVAP (Centrum vzdělávacích aktivit a osob-
nostního poradenství). Realizuje aktivity určené pro pedagogy, vychovatele a žáky střední odborné školy. 

• Ve všech třídách 1. ročníku proběhlo
sociometrické šetření a následná zpětná vazba.

• Pro optimalizaci třídního klimatu
v 1. a 2. ročníku probíhaly psychosociální aktivity. 

• Žáci 2. ročníku absolvovali testy vrozené inteligence

včetně závěrečné zpětné vazby.

• V říjnu a v listopadu 2019 proběhl

ve 2. ročníku seminář „Zvyšování psychologické

gramotnosti“ se zaměřením na posílení psychické odolnosti.

• Průběžně (září 2019 – únor 2020) žáci 1. až 3. ročníku

absolvovali besedy ke kyberšikaně.

• Ve třídách 3. ročníku od září 2019 do ledna 2020

procházeli žáci testy struktury inteligence,

v únoru 2020 pak žáci absolvovali základy sebeprezentace

při vstupním pohovoru a techniku psaní motivačního dopisu. 

• V září a v říjnu 2019 se ve 3. a 4. ročníku uskutečnila beseda se žáky ke studiu na vysokých školách

a k možnosti vstupu do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

• Od září 2019 měli žáci možnost připravovat se na testy OSP

(společenskovědní část + testy verbální logiky).

Od března 2020 v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 se aktivity osobnostního poradenství rea-

lizovaly distanční formou.

Posilují se také aktivity směřující k větší motivaci žáků k výběru své budoucí profese. Byla navázána úzká 
spolupráce s personálním odborem policejního prezídia, která se bude v následujícím roce dále rozvíjet. Na-

ším cílem je zvýšit počet absolventů, kteří budou mít zájem o služební poměr v bezpečnostních složkách.

Adaptační workshop

Na začátku školního roku se pravidelně uskutečňuje adaptační workshop pro nově nastupující žáky první-

ho ročníku. V rámci této akce žáci procházejí aktivitami, které jim umožní lepší adaptaci na nové prostředí 
a hlavně položí pevný základ nového a bezproblémového kolektivu. Adaptační workshop je realizován vyško-

lenými pedagogickými pracovníky přímo v areálu školy.

Součástí workshopu je peer program z oblasti rasismu a extremismu. V závěru pak jsou žáci prvního roč-
níku pasováni do „řad studentstva“.
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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 zamě-
řených na výkon konkrétních služebních činností. 

Realizace tohoto druhu vzdělávání se opírá především o ustanovení §19, 45 a 72 zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním 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 výpočetní techniky v praxi apod.

V podmínkách školy zahrnuje tato oblast činnosti 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 pa-
tří 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.
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Závěr výroční zprávy

Předložená výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s ustanovením  paragrafu 10 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), v platném znění a v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská 
zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona a kterou se stanoví 
náležitosti výroční zprávy o činnosti školy.

V uplynulém školním roce škola splnila úkoly a cíle výchovně-vzdělávacího procesu. Dosažené výsledky 
jsou dokladem vysoké kvality výuky. Byla potvrzena správnost přijaté koncepce rozvoje školy jak v oblasti 
vzdělávání, tak i v oblasti studijních a pracovních podmínek pro žáky, studenty i zaměstnance školy, kteří 
dosáhli v hodnoceném období cenných úspěchů v řadě projektů a soutěží nejen v rámci České republiky, ale 
i v zahraničí. Do budoucna je škola připravena rozvíjet nové vzdělávací aktivity dle aktuálních požadavků, 
zadání a potřeb Policie ČR.

Výroční zpráva byla projednána a schválena vedením školy 23. října 2020.

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvořák

ředitel školy
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