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Slovo ředitele školy 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je tradicí a zákonnou povinností po ukončení školního roku předložit výroční 

zprávu o činnosti školy za uplynulé období, která transparentně informuje a podává 

obraz o působení Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra 

v Holešově za uplynulý školní rok.

Do školního roku 2021/2022 vedení školy vstupovalo s vizí kvality a efektivnosti 

ve všech oblastech činnosti. Před managementem školy stál úkol tuto vizi transformovat 

do strategického řízení, soustavy cílů a postupů jejich dosažení. Při defi nování 

konkrétních cílů  a priorit jsme vycházeli z analýzy činnosti školy, zejména z jejích 

silných a slabých stránek, reálné pozice školy v rámci škol Ministerstva vnitra, analýzy 

potřeb, zejména rezortu Ministerstva vnitra a Policie České republiky, a zdrojových 

možností rozvoje.

Jako prvořadé byly zařazeny cíle a úkoly s přímou vazbou na vyšší kvalitu a efektivitu 

vzdělávání ve všech formách pedagogické činnosti školy, orientace na vyšší dynamiku 

metodicko-didaktické a výchovné činnosti a zlepšení manažerské práce vedoucích pracovníků všech stupňů na všech 

úsecích činnosti školy. Hlavním kritériem se stala kvalita a uplatnitelnost našich studentů a absolventů.

Můžeme konstatovat, že tyto cíle a úkoly byly plněny, a staly se tak sdílenou strategií a základem naší práce 

v hodnoceném období.

Dařilo se nám i v jiných oblastech. Pozitivním faktem je trvalý a narůstající zájem o naši školu, a to nejen ze strany 

žáků základních škol o vzdělávání ve střední policejní škole, ale i zvyšující se zájem policistů a občanských pracovníků 

Ministerstva vnitra o jednotlivé typy vzdělávání v naší škole. To vypovídá mnohé o dobrém jménu školy na veřejnosti 

a úspěšné práci všech zaměstnanců školy.

Naše škola se dostává do povědomí široké laické a odborné veřejnosti, příslušníků a zaměstnanců Ministerstva vnitra 

a Policie ČR také účastí v několika mezinárodních projektech, účastí v řadě společenských a bezpečnostních akcí, včetně 

výrazné mezinárodní spolupráce školy se zahraničními partnery.

Velký důraz byl kladen na mimotřídní a mimoškolní aktivity našich žáků a studentů, jejich zapojení v různých 

odborných a sportovních soutěžích, ve kterých dosahují výborných výsledků.

Jednotlivé úseky činnosti školy jsou popsány a dokumentovány v následujících kapitolách výroční zprávy.

Přes nepřízeň posledních dvou let, které byly poznamenány pandemií a současnou válkou na Ukrajině, jež se odráží 

v ekonomických dopadech, je naším cílem budovat a rozvíjet zdravou a úspěšnou školu.

Při této příležitosti musím všem pracovníkům školy poděkovat, že jsme společně vše zvládli, a pro nadcházející 

školní rok 2022/2023 chci popřát hodně zdraví, elánu, invence a přát si, ať se nám i v novém školním roce daří.

vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA

ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově
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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. PhDr. PaedDr. Pavel NOVÁK, MBA

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

Zástupce ředitele pro vnitřní záležitosti: vrchní rada plk. Mgr. Pavel ZHÉBAL

Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Bc. Martin NOVOTNÝ

Vedoucí kanceláře ředitele: plk. v. v. Mgr. Ivan FOITL
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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově byla zřízena k 1. 1. 1994 na dobu neur-

čitou. Zřizovatelské funkce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla) a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vzta-

zích vykonává Ministerstvo vnitra.

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově poskytuje vzdělávání vedoucí k získání 

stupně vzdělání, jazykové vzdělávání, kvalifi kační a další odborné vzdělávání v oblastech pedagogiky, 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 služebního 

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, školní 

knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce tisku a studijních materiálů, autodopravy a autoopravárenství. 

Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních 

příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva 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, organi-

začních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra. Významný podíl 

školy je při zajišťování plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s realizací krizových opatření.
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Organizační schéma

VPŠ a SPŠ MV v Holešově ke dni 01.09.2021

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV v HOLEŠOVĚ

Interní auditor
Oddělení

personální práce

Zástupce ředitele 

pro vnitřní 

záležitosti

Zástupce ředitele

pro výuku 

a výcvik

Zástupce ředitele

pro ekonomiku

Oddělení 
fi nančního 

a materiálního
zabezpečení

Oddělení

správy majetku

Oddělení 
informačních

a komunikačních
technologií

Stravovací 

oddělení

Oddělení

zabezpečení 

výuky

Oddělení

policejních 

činností

Oddělení

práva a 

kriminalistiky

Oddělení odborné

bezpečnostní 

přípravy

Oddělení
všeobecně 

vzdělávacích
předmětů

Oddělení

cizích jazyků

Oddělení 

vychovatelů

Kancelář 

ředitele
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Přehled realizovaných vzdělávacích programů školy

Studium pro získání stupně vzdělání

Kvalifikační a další odborná příprava

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 171

68-42-M/01
Střední odborná škola

- obor vzdělání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“
4 roky 453

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

2 50

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

1 12

P3/0103 MS Excel – základní kurz 5 61

P3/0104 MS Excel – pro pokročilé 6 60

P3/0109 MS Excel – nástavba 5 44

P3/0110 MS Excel Makro I. 1 10

P2/0162 MS Word – základní kurz 1 12

P2/0158 MS Word pro pokročilé 1 7

P2/0184 MS PowerPoint – pokročilé techniky 2 21

Celkem 24 277
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Jazykové kurzy

Kód Vzdělávací program Počet akcí
Počet

absolventů

R4/0001 Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně 1 6

R4/0003 Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě 2 3

R4/0005 Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně 1 6

R4/0007 Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně po samostatné přípravě 7 112

R4/0014 Německý jazyk - zkouška MV -  A2 po samostatné přípravě 1 1

R4/0024 Ruský jazyk – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě 1 3

R5/0097 AJ Kurz prezentačních dovedností 1 8

R5/0020 Anglický jazyk PJZ SCP 7 130

R5/0022 Ruský jazyk PJZ SCP 1 5

R5/0023 Německý jazyk PJZ SPP 1 2

R4/0024 Anglický jazyk PJZ SPP 2 34

Celkem 25 310

Další vzdělávací aktivity

Instrukčně metodické zaměstnání

Kód Vzdělávací program Počet akcí
Počet

absolventů

SKO/006 Školení – Policista v multikulturním prostředí 1 15

Celkem 1 15
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

ke dni 31. 08. 2022

Věková struktura k 31. 08. 2022

Věk
Policisté Občanští zaměstnanci

Celkem %
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

18 - 29 let 0 0 0 1 0 1 1 0,5

30 - 39 let 6 0 6 3 5 8 14 7,1

40 - 49 let 18 2 20 13 34 47 67 34,2

50 - 59 let 18 6 24 21 39 60 84 42,9

60 let a více 0 1 1 20 9 29 30 15,3

Celkem 42 9 51 58 87 145 196 100

% 21,4 4,6 26 29,6 44,4 74 100
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Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 08. 2022 

Doba trvání
Policisté Občanští zaměstnanci

Celkem %
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

do 5 let 0 0 0 10 25 35 35 17,9

5 - 10 let 2 0 2 9 11 20 22 11,2

10 - 15 let 3 0 3 5 6 11 14 7,1

15 - 20 let 7 1 8 8 13 21 29 14,8

nad 20 let 30 8 38 26 32 58 96 49

Celkem 42 9 51 58 87 145 196 100

% 21,4 4,6 26 29,6 44,4 74 100
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Medaile
Za věrnost Čestná

medaile

Za zásluhy

o bezpečnost
Plaketa Celkem

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

Policisté 6 6 2 0 1 0 15

Zaměstnanci 0 0 0 1 0 2 3

Celkem 6 6 2 1 1 2 18

Mimořádné ocenění – medaile, plakety  

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 Policejního prezidenta podle Závazného 

pokynu PP č. 75/2011, o některých způsobech oceňování v Policii ČR v platném znění.

ve školním roce 2021/2022

Mimořádné ocenění pracovníků školy 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 2021/2022

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. 

bronzová

Policisté 0 0 0 2 0 2

Zaměstnanci 0 0 0 7 13 20

Ostatní 0 0 0 0 0 0

Celkem 0 0 0 9 13 22
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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 2022/2023

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 156 uchazečů. Na základě výsledků přijímacího řízení včetně rozdílové zkoušky 

bylo přijato 62 uchazečů do 1. ročníku a 84 uchazečů do 2. ročníku vzdělávání. Celkem bylo přijato 146 uchazečů.

Výsledky přijímacího řízení

Ročník SPP SKPV SCP OP Celkem

1. 27 28 4 3 62

2. 36 38 10 0 84

Celkem 63 66 14 3 146

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

68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2022/2023

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

v  Holešově podalo 479 uchazečů.

Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 466 uchazečů. 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.

Zápisový lístek odevzdalo 120 žáků, z toho 68 chlapců a 52 dívek.

Výsledky přijímacího řízení

Počet uchazečů Počet odevzdaných zápisových lístků

479 120

Chlapci Dívky Chlapci Dívky

220 259 68 52

legenda: SPP - zaměření pro službu pořádkové policie

  SKPV - zaměření pro službu kriminální policie a vyšetřování

  SCP - zaměření pro službu cizinecké policie

               OP - občanský pracovník
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Výsledky vzdělávání

Vyšší odborná škola

Počty studentů VOŠ

Dne 14. ledna 2022 se v Salla terreně holešovského zámku uskutečnilo již tradiční předávání  vysvědčení o absolutoriu 

a diplomů absolventům vyšší odborné školy. 

Slavnostní akt proběhl za účasti ředitele školy vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA, starosty 

města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta, předsedů zkušební komise, pedagogických pracovníků školy. Letošní vyřazení 

absolventů se muselo obejít bez účasti rodinných příslušníků, a to z důvodu protiepidemiologických nařízení.

Absolutorium v řádném termínu probíhalo ve dnech 12. a 13. ledna 2022, náhradní a opravný termín byl realizován 

14. června 2022. Zkoušku úspěšně vykonalo 38 policistů. Celkově 23 policistů prospělo s vyznamenáním a 15 prospělo. 

Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS.

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. V letošním roce udělil ředitel školy 

za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria čestnou medaili školy nprap. Martinu 

Valertovi. Dále ředitel školy udělil plaketu školy za práci v třídní samosprávě a celkový příkladný přístup ke studiu 

pprap. Kristýně Vlčkové a nprap. Jiřímu Štvrteckému. Příjemnou atmosféru doplnil svým hudebním vystoupením 

varhaník a učitel hudby Mgr. Ludvík Šuranský.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k dosaženým studijním výsledkům a přejeme pevné zdraví a mnoho 

úspěchů v profesním i osobním životě.

Ročník
Vzdělávání 

zahájilo

Vzdělávání 

zanechalo

Vzdělávání 

přerušilo

Vzdělávání

úspěšně ukončilo

1. 38 5 0 33

2. 73 15 2 56

3. 47 3 0 44

4. 40 2 0 38

Celkem 198 25 2 171

Prospělo

s vyznamenáním
Prospělo Neprospělo Celkem

23 15 0 38

Celkové hodnocení výsledků absolutoria
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Střední odborná škola

Počty žáků SOŠ

Ročník
Vzdělávání 

zahájilo

Vzdělávání

zanechalo

Vzdělání 

přerušilo

Přestoupilo

z jiné SŠ

Vzdělávání 

úspěšně 

ukončilo

1. 119 10 0 6 115

2. 119 4 2 1 114

3. 119 3 0 0 116

4. 108 0 0 0 108

Celkem 465 17 2 7 453

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

K maturitní zkoušce 2022 se přihlásilo v jarním zkušebním období 108 žáků 4. ročníku. Čtvrtý ročník úspěšně 

ukončilo 108 žáků, kteří konali maturitní zkoušku. 

Výsledky vzdělávání žáků SOŠ 

Ročník Počet žáků
Prospělo

s vyznamenáním
Prospělo Neprospělo

1. 115 31 84 0

2. 114 27 87 0

3. 116 33 83 0

4. 108 18 90 0

Celkem 453 109 344 0

Třída Počet žáků

Prospělo

s vyzname-

náním

Prospělo Neprospělo Nekonalo

4.A 29 11 18 0 0

4.B 29 18 11 0 0

4.C 26 10 15 1 0

4.D 24 12 12 0 0

Celkem 108 51 56 1 0



15

Jednotlivé výsledky částí maturitní zkoušky 2022 

A) Společná část maturitní zkoušky 

Výsledky didaktických testů

Název předmětu Konalo Nekonalo Uspělo Neuspělo

Český jazyk a literatura 108 0 108 0

Anglický jazyk 97 0 97 0

Ruský jazyk 6 0 6 0

Matematika 5 0 5 0

Ve společné části maturitní zkoušky (didaktické testy) ze 108 žáků uspělo všech 108 žáků. 

B) Profilová část maturitní zkoušky 

Výsledky písemných prací

Název předmětu Konalo Nekonalo Uspělo Neuspělo

Český jazyk a literatura 108 0 108 0

Anglický jazyk 97 0 97 0

Ruský jazyk 6 0 6 0

Profi lových písemných zkoušek z předmětu český jazyk a literatura se zúčastnilo všech 108 žáků, všichni žáci uspěli. 

Profi lových písemných zkoušek z předmětů anglický a ruský jazyk se zúčastnilo 103 žáků, všichni žáci uspěli.
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Přijetí žáků SOŠ ke studiu na Policejní akademii ČR

Po úspěšném jednání vedení Ministerstva vnitra a managementu školy s akademickými funkcionáři PA ČR je 

umožněno úspěšným absolventům SOŠ na základě studijních výsledků a umístění v celorepublikových soutěžích 

nastoupit v akademickém školním roce 2022/2023 ke studiu ve zkráceném přijímacím řízení. Ke studiu nastoupilo 

35 absolventů SOŠ na Fakultu bezpečnostně právní. Z tohoto počtu 13 nejlepších vybraných studentů bude studovat 

prezenční formou již ve služebním poměru příslušníka Policie ČR. Pozitivně lze hodnotit také skutečnost, že polovina 

absolventů projevila zájem o vstup k Policii ČR.

Výsledky profilových ústních zkoušek a praktická zkouška z odborných předmětů 

Název předmětu Konalo Nekonalo Uspělo Neuspělo

Český jazyk a literatura 108 0 107 1

Anglický jazyk 97 0 97 0

Ruský jazyk 6 0 6 0

Právo 108 0 108 0

Bezpečnostní činnost 

a kontrola kriminality
108 0 108 0

Praktická zkouška z odborných předmětů 108 0 108 0

Profi lových ústních zkoušek z předmětů český jazyk a literatura, anglický, ruský jazyk, právo, bezpečnostní činnost 

a kontrola kriminality a praktické zkoušky z odborných předmětů se zúčastnilo všech 108 žáků. Uspělo 107 žáků. 

Jedna žákyně neuspěla z předmětu český jazyk a literatura. Praktickou zkoušku z odborných předmětů vykonalo 

úspěšně 108 žáků.  
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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. V souvislosti s výskytem pandemie 

COVID-19 byla část vzdělávání zaměřena na zdokonalování dovedností při práci s elektronickými platformami Moodle, 

Microsoft  Teams a Zoom. Individuálně měli pedagogičtí pracovníci možnost konzultovat s pracovištěm všeobecně 

vzdělávacích předmětů a oddělením zabezpečení výuky.

K zajištění odborného růstu pedagogičtí pracovníci školy absolvovali ve sledovaném období kurzy, školení, semináře, 

odborné stáže a studijní pobyty v ČR i zahraničí pořádaných Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Institutem pro veřejnou 

správu, vysokými školami, v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných vzdělávacích institucích. 

 V popisovaném období se v rámci projektu Šablony II uskutečnilo několik akreditovaných vzdělávání.  

Vzdělávacího programu Tvorba webových stránek ve škole – blok 1 a 2 se zúčastnilo 6 pedagogických pracovníků. Kurz 

Nácvik dovedností pro školní psychology při práci se třídou absolvovali 2 pedagogičtí pracovníci školy. Vzdělávací akce 

Profesionální komunikace pro pedagogickou praxi se zúčastnilo 37 pedagogických pracovníků. Jeden pracovník školy 

ukončil magisterský studijní program na UTB Zlín FHS – obor Specializace v pedagogice, Sociální pedagogika. 

Madio – supervize

Dne 25. srpna 2022 se v dopoledních hodinách uskutečnil workshop formou supervize pro pedagogy VPŠ a SPŠ MV 

v Holešově. Akce proběhla jako profesní příprava učitelů a vychovatelů na nadcházející školní rok. Tuto náročnou aktivitu 

zajišťovala fi rma MADIO Zlín, konkrétně Mgr. Gabriela Šustková, se kterou škola dlouhodobě a úspěšně spolupracuje. 

Vzhledem ke značnému zájmu ze strany pedagogických pracovníků se konala dvě sezení po dvou hodinách. Rozebíraly 

se kauzy, které se řešily minulý školní rok v rámci výukového procesu i volnočasových aktivit. Dopoledne bylo velmi 

zajímavé, interaktivní a určitě přínosné pro všechny zúčastněné.
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Oddělení

odborná kvalifikace

(zák. č. 563/2004 Sb.)
začínající

pedagog.

pracovník

odborné

stáže

DVPP

akredi-

tované

MŠMT

školení

a kurzy

účast na 

konfe-

rencích a 

seminářích

jiné

odborná

způsobilost

pedagogická

způsobilost
počet dnů počet dnů počet dnů počet dnů počet dnů

zabezpečení 

výuky
100% 100% 0 2 10 9 11 7 8 8 11 9 13

policejních 

činností
100% 100% 0 0 0 3 3 11 13 4 5 18 53

práva a 

kriminalistiky
100% 100% 2 1 10 5 24 16 16 7 7 37 40

odborné

bezpečnostní 

přípravy

100% 100% 1 14 37 15 15 17 20 7 9 5 10

všeobecně

vzdělávacích 

předmětů

100% 100% 1 0 0 24 24 13 14 9 11 62 65

cizích jazyků 100% 100% 2 0 0 26 26 25 33 3 4 45 17

vychovatelů 100% 100% 0 0 0 7 7 16 16 0 0 0 0

Celkem 6 17 57 89 110 105 120 38 47 176 198

Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pedagogických oddělení

Údaje o vzdělávání nepedagogických pracovníků 

– za období od 1.9.2021 do 31.8.2022

Kurzy, studium, semináře

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

•  školení řidičů referentů

•  školení řidičů držitelů profesních průkazů

•  školení řidičů motorových manipulačních vozíků

•  školení strojníků nakladačů

•  školení obsluh automobilních zvedáků

•  školení jeřábníků třídy O

•  školení vazačů břemen typu A

•  školení obsluh tlakových nádob

•  školení BOZP

•  kurz kybernetické bezpečnosti

•  školení Zúčtování daně z příjmu 2022
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Spolupráce škol s oprávněním k výuce oboru 68-42-M/01 

Bezpečnostně právní činnost

Škola vykonává roli odborného garanta spolupráce v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou na 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 organizovala 10. setkání ředitelů 

škol s oprávněním k výuce oboru, které se uskutečnilo 7. října 2021. Dále uspořádala vědomostní soutěže Holešovské 

právnické minimum (31. března a 1. dubna 2022) a Holešovské krimi – minimum (8. – 9. června 2022), soutěžní přehlídku 

odborných prací žáků SOŠ (9. června 2022) a sportovní soutěž v silovém víceboji (31. března 2022).

10. setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Dne 7. října 2021 se uskutečnilo ve Vyšší policejní škole a Střední 

policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově 10. setkání ředitelů 

škol s oprávněním k výuce oboru  68-42-M/01 Bezpečnostně 

právní činnost. 

Obsahem jednání byly aktuality v oblasti odborného 

vzdělávání, sdílení zkušeností z distančního vzdělávání, rozvoj 

oboru vzdělávání na roky 2022-2025, zkrácená ZOP pro absolventy 

bezpečnostně právního zaměření a informace k odborné praxi.

Ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA přivítal 

účastníky a zahájil toto setkání.  Na setkání bylo přítomno všech 

29 zástupců škol včetně zástupců 2 rezortních škol Ministerstva 

vnitra. Ministerstvo vnitra bylo zastoupeno Mgr. Bc. Václavem 

Jarým a Ing. Hanou Grusovou, MBA z Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání. Pozvání také 

přijali Ing. Mgr. Lenka Návratová z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA 

z Národního pedagogického institutu. Celé setkání probíhalo v tvořivé a konstruktivní atmosféře.

Holešovské právnické minimum 2022 

Soutěž pro žáky závěrečných ročníků oboru vzdělávání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost se konala ve dnech 

31. března 2022 a 1. dubna 2022 v internetovém prostředí Moodle. Testový soubor tvořilo 50 otázek z právní oblasti. 

V časovém limitu 40 minut úspěšně dokončilo celkem 100 soutěžících. Soutěže se zúčastnilo 14 středních škol 

s oprávněním k výuce oboru.  

Holešovské krimi - minimum 2022  

Ve dnech 8. – 9.  června 2022 se uskutečnila soutěž určená pro žáky třetího ročníku oboru vzdělávání 68-42-M/01 

Bezpečnostně právní činnost. Soutěže se zúčastnilo 8 středních škol s oprávněním k výuce oboru. Test tvořilo 73 otázek. 

V časovém limitu 30 minut úspěšně dokončilo celkem 60 soutěžících. Soutěž probíhala v internetovém prostředí Moodle. 

Přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol 

v oboru vzdělání 68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost

 Ve čtvrtek 9. června 2022 se ve Vyšší policejní škole a Střední 

policejní škole MV v Holešově uskutečnil 10. ročník soutěžní 

přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol v oboru 

vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Do přehlídky 

bylo zařazeno 27 soutěžních prací v 5 kategoriích z 9 středních 

odborných škol v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně 

právní činnost.
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 Odborné komise pedagogických pracovníků z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově 

a přihlášených škol vyhodnotily jednotlivá pořadí v kategoriích. 

Žáci z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově dosáhli v jednotlivých kategoriích těchto výsledků:

• Právo 

 Kamil Tobolík     1. místo

 Jiří Kostka     3. místo

• Prevence a odhalování kriminality 

 bez umístění       

• Obory služební a bezpečnostní přípravy

 Jan Kořízek     3. místo

• Informační a komunikační technologie

 Matouš Th ienel        1. místo

 David Poprach     3. místo

• Společenskovědní obory

 Barbora Kusáková, Kateřina Mrázková  3. místo

Přebor škol v silovém víceboji  

Dne 31. března 2022 VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle plánu aktivit uspořádala přebor škol s oprávněním k výuce 

v silovém víceboji. Soutěže se zúčastnilo 31 žákyň z osmi škol a 33 žáků ze šesti 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, navíc žák Marek Kratochvíl zvítězil i v soutěži jednotlivců. Tato soutěž je také součástí krajského přeboru 

středních škol v silovém čtyřboji.
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Bronzová medaile z Kazachstánu

Pro Kateřinu Borovičkovou (žákyni čtvrtého ročníku) školní rok začal poněkud 

opožděně. Od 31. srpna do 6. září 2021 reprezentovala Českou republiku 

na mistrovství světa v požárním sportu. Letos se uskutečnilo v  Karagandě 

v Kazachstánu.  Katka byla součástí družstva žen, které získalo 3. místo a krásnou 

bronzovou medaili.

Soutěžilo se v těchto disciplínách:

•  běh na 100 metrů s překážkami (tady v jednotlivcích Kateřina obsadila 

22. místo z cca 50 účastnic)

•  výstup do 4. podlaží cvičné věže (v jednotlivcích se umístila na 20. místě)

•  štafeta na 4x100 metrů 

•  požární útok

Ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA Kateřině 

Borovičkové poblahopřál k bronzové medaili a k úspěšné reprezentaci VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Den otevřených dveří

Dne 16. října 2021 proběhl plánovaný Den otevřených dveří. Návštěvníci 

si mohli prohlédnout celý areál školy, a to venkovní i vnitřní sportoviště, 

odborné učebny, internát nebo jídelnu. Vedení připravilo také prezentace 

o podmínkách přijetí na střední školu, o obsahu výuky a aktivitách školy. 

Návštěvu areálu si nenechalo ujít cca 700 návštěvníků. 

Druhý termín Dne otevřených dveří byl plánovaný na 15. ledna 2022. 

Vzhledem k  protiepidemiologým opatřením v souvislosti se šířením 

nákazy COVID-19 se uskutečnil on-line formou.

Z důvodu většího komfortu a maximální informovanosti uchazečů 

a jejich zákonných zástupců o vzdělávání na střední odborné škole 

ředitel školy rozhodl o umístění prezentací na webových stránkách školy  

www.spshol.cz. Prezentace se týkaly příjímacího řízení a vzdělávání 

na střední odborné škole včetně ukázky materiálního zabezpečení a aktivit 

školy.

Soutěž Máš na to

VPŠ a SPŠ MV v Holešově pravidelně vysílá své zástupce do soutěže Máš na to, kde dosahují vynikajících výsledků. 

Ne jinak tomu bylo i letos.

Soutěž, která se koná pod záštitou policejního prezidenta ČR, má silný motivační charakter. Účastníci plní jednot-

livé disciplíny, kterými se ověřuje fyzická způsobilost uchazečů k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR, 

dále si účastníci formou testu ověřují znalosti dopravních předpisů a v neposlední řadě řeší i modelové situace s náměty 

z policejní práce.

V září proběhla krajská kola, která uspořádala Krajská ředitelství Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje. Naše 

družstva se umístila následovně:

• v Brně 1. a 3. místo znamenalo postup do fi nále. Nejlepší z děvčat pak byla Kateřina Borovičková, 

•  v Hranicích 1. a 2. místo znamenalo postup do fi nále. Nejlepší z chlapců byl vyhlášen Filip Prchal. 

Soutěž vyvrcholila Moravským fi nále, které se uskutečnilo  14. října 2021 v areálu Komety Brno. Na základě výsledků 

z krajských kol do fi nále postoupila 4 družstva z naší školy. Své žáky přijel podpořit ředitel školy. I jeho přítomnost 
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motivovala žáky ke špičkovým výkonům, o čemž svědčí první a třetí místo 

v družstvech a první místa v jednotlivcích. 

Složení vítězného družstva: Kateřina Borovičková, Marek Kratochvíl, 

Filip Prchal. V pořadí třetí skončilo družstvo ve složení: Leona Čagánková, 

Karel Vrba, Michal Kočíb. Celkově mezi dívkami dominovala Kateřina 

Borovičková a mezi chlapci vyhrál Marek Kratochvíl.

Dne 18. října 2021 proběhlo na Síni tradic setkání ředitele školy plk. PhDr. 

PaedDr. Pavla Nováka, MBA s úspěšnými sportovci střední odborné školy, 

kteří nás v této soutěži reprezentovali.

Exkurze na pracoviště Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Všechny třídy čtvrtého ročníku střední odborné školy se na podzim 2021 podívaly na odborná pracoviště policie 

v rámci krajského ředitelství v Brně. Žáci měli možnost navštívit oddělení služební hipologie a kynologie, dálniční 

oddělení Chrlice, operační odbor, obvodní oddělení i zásahovou jednotku včetně speciální pořádkové jednotky.

Výjezdy se uskutečnily v rámci odborné praxe a cílem bylo seznámení se s výkonnými útvary Policie ČR.

Spolupráce s BIS

V říjnu se v prostorách školy uskutečnila přednáška pracovníků Bezpečnostní informační služby o činnosti BIS, její 

organizaci a úkolech. Přednáška byla určena pro všechny žáky třetího ročníku. Zároveň probíhaly pohovory se žáky 

čtvrtého ročníku s možností nabídky zaměstnání. 

Projektový den

Dne 15. prosince 2021 se v naší škole uskutečnil 

projektový den. První ročník prošel peer programem z oblasti 

návykových látek. Peer program lektorovali jejich spolužáci, 

kteří jsou v těchto aktivitách vyškoleni. U druhého ročníku 

se peer program konal 17. prosince 2021.

Žáci třetího ročníku si vyslechli odborné přednášky 

kolegů z Národní protidrogové centrály a z Národní centrály 

proti organizovanému zločinu. Kolegové z těchto vysoce 

specializovaných útvarů velmi erudovaně hovořili o své práci 

a svým výkladem zaujali všechny studenty.

Žákům čtvrtého ročníku se věnovali policisté z Útvaru zvláštních činností, ze Služby cizinecké policie a z Ochranné 

služby. V odpoledních hodinách pak žáci využili možnosti osobních pohovorů s personalisty z KŘ Moravskoslezského, 

Zlínského a Olomouckého kraje. Pozvání do Holešova přijali také kolegové z KŘ hlavního města Prahy.

Zpestřením projektového dne byla určitě i dynamická ukázka z činnosti policistů z Ochranné služby, která se u žáků 

setkala s velkým ohlasem.
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11. ročník 2021/2022 Soutěže Finanční gramotnost 

Na sklonku minulého roku se naše škola zapojila 

v rámci předmětu ekonomika do soutěže Finanční 

gramotnost. Soutěží všichni, od žáků základních škol až 

po žáky středních škol. V rámci svých věkových skupin 

porovnávají znalosti o hospodaření a fungování světa 

peněz.

Mezi nejúspěšnější žáky a žákyně patří: Veronika 

Doleželová, Eliška Maňáková a Marek Stískal, všichni ze třídy 4.C, kteří dosáhli v okresním kole 100% výsledkové 

úspěšnosti a postoupili do krajského kola.

Soutěž fi nanční gramotnosti je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week – Světový týden 

vzdělávání o penězích a fi nanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež. Projekt je na mezinárodní úrovni organizován 

již od roku 2012 a v ČR od roku 2017. Loňský ročník, i přes překážky spojené s pandemií COVID-19, proběhl ve 

175 zemích světa s účastí 40.200.000 dětí!

Tříkrálová sbírka

Hlavním organizátorem sbírky s celonárodním charakterem je Charita České 

republiky. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, jejímž hlavním účelem je 

pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům nebo matkám s dětmi v tísni a to 

zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně 

určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Stejně jako v loňském roce se do sbírky zapojili i žáci, studenti a zaměstnanci Vyšší 

policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově přímo v areálu 

školy. 

Zapečetěnou kasičku s logem Charity (typickou pro tuto sbírku) předal dne 

18. ledna 2022 ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA přímo 

starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi.

Dle informací z Městského úřadu Holešov se v areálu školy vybralo 9.387,- Kč.

Spolupráce s Policejní akademií ČR v Praze

Již druhým rokem VPŠ a SPŠ MV v Holešově úzce spolupracuje s Policejní akademií České republiky v Praze, 

především v oblasti následného vzdělávání absolventů střední odborné školy.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi se 10. ledna 2022 pro žáky čtvrtého ročníku uskutečnila beseda 

o možnosti studia na této vysoké škole. Prezentaci vedl Mgr. Tomáš Najman, vedoucí kanceláře děkana Fakulty 

bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze, který také absolvoval střední odbornou školu v Holešově. Jeho 

vystoupení se setkalo s velmi kladnou odezvou jak u žáků, tak i přítomných 

pedagogů, o čemž svědčily i mnohé dotazy, na které Mgr. Najman velmi 

erudovaně odpověděl.

Při příležitosti jeho návštěvy mu ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. 

PaedDr. Pavel Novák, MBA předal pamětní odznak absolventa střední 

odborné školy.
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První pomoc – Zdravotnická záchranná služba Zlín

V březnu a v červnu 2022 se ve Zlíně uskutečnilo proškolení žáků druhého 

a třetího ročníku střední odborné školy z pravidel a postupů v poskytnutí první 

pomoci. Toto cvičení je začleněno do odborné praxe a doplňuje teoretické vzdě-

lávání žáků. 

Celá akce proběhla ve školicím středisku Zdravotnické záchranné služby 

Zlín. Školení i praktické nácviky vedli lektoři a záchranáři, kteří slouží ve výjez-

dových sanitkách Zlínského kraje.

Žáci si osvojili řadu život zachraňujících úkonů a získali neocenitelné infor-

mace i praktické dovednosti přímo od  pracovníků záchranné služby. 

Žáci policejní školy pomáhají …

Média všeho druhu dnes a denně přinášejí zpravodajství z vál-

kou zničené Ukrajiny. Tisíce uprchlíků nachází azyl na různých 

místech České republiky. Více či méně úspěšně se snaží zapojit 

do běžného života. Jedná se především o ženy a  školou povinné 

děti. I v Holešově na 1. Základní škole zasedly do školních lavic 

děti z Ukrajiny, často bez školních pomůcek. Třída 1. B z VPŠ 

a SPŠ MV v Holešově, za podpory vedení školy, uskutečnila sbír-

ku pro děti z Ukrajiny, které se vzdělávají právě na 1. ZŠ. Sbírka 

proběhla 6. dubna 2022 a díky dobrovolným příspěvkům se vy-

bralo 15 000 Kč. Dne 21. dubna došlo k předání peněz ředitelce 

1. ZŠ Mgr. Jarmile Růžičkové a přítomným ukrajinským žákům. 

Předání se zúčastnil ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, 

MBA a zástupci třídy 1. B vedené třídní učitelkou Ing. Lenkou 

Klechovou. Peněžní prostředky se vynaložily na školní potřeby 

dětí.

Noční pochod

Během noci z pátku 22. dubna na sobotu 23. dubna 2022 se 

uskutečnil 19. ročník vzpomínkového pochodu Clay-Eva ve sto-

pách paradesantní skupiny Clay s vysílačkou Eva. Letos celkem 

vystartovalo 154 účastníků absolvujících tři různé trasy. Skupina 

z policejní školy čítala 29 žáků a 3 dospělé a vyrazila na nejdelší 

trať dlouhou 36 kilometrů. Všem patří uznání za zdárné překo-

nání náročné trasy.

Ukázka pro děti základních škol

Dne 26. dubna 2022 uskutečnili přísluš-

níci pracoviště ochrany areálu a krizového 

řízení ukázku výcviku služebních psů včet-

ně ukázky výzbroje Policie České republiky 

v prostoru holešovského zámeckého parku. 

Akce proběhla ve spolupráci se střediskem 

volného času TYMY v rámci dne Děti země. 
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Bobřík informatiky

Ve dnech 8. – 19. listopadu 2021 se škola opět zapojila do celostátní soutěže Bobřík 

informatiky. Tuto předmětovou soutěž 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 prezentacím (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 souvislosti 

používání technologií.

Soutěže se zúčastnilo 141 žáků z naší školy, a to v kategorii Senior (61 žáků 3. ročníku SOŠ) a Junior (80 žáků 

1. a 2. ročníku SOŠ). Úspěšným řešitelem se stal žák, který získal alespoň 120 bodů.

Logická olympiáda

Školní on-line kolo Logické olympiády se uskutečnilo 15. – 21. října 2021. Zúčastnilo se 373 žáků. Soutěžní úlohy, 

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

přesného a pohotového rozhodování.

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 23. března 2022  proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém 

jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 3. ročníku Lucie Fárková, která 

vybojovala první místo a tím i postup do krajského kola.

Krajské kolo soutěže se uskutečnilo 22. dubna 2022 ve Slavičíně. V tomto 

kole zůstala žákyně Fárková bez umístění. 

Olympiáda z českého jazyka

Do okresního kola Olympiády z českého jazyka postoupily dvě žákyně. V silné konkurenci obsadila Zuzana Malíková 

šesté a Markéta Kosíková desáté místo. 

Matematický klokan

Dne 24. března 2022 proběhla ve škole soutěž Matematický klokan. V letošním ročníku reprezentovalo střední 

odbornou školu 19 žáků z 1. a 2. ročníku v kategorii Junior a 12 žáků 3. ročníku v kategorii Student. Pořadatelem soutěže 

je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého 

v Olomouci. Soutěž má za cíl rozvíjet u žáků logické myšlení a matematické dovednosti. 

Nejlepšími řešiteli z naší školy jsou: 

• Kategorie Junior:

1. Křenek Matty  1. B       

         1. místo ve Zlínském kraji (ocenění z kraje)

2. Gromusová Michaela 2. A

3. Jasinski Daniel  1. A

• Kategorie Student:

1. Křeháček David  3. B

2. Jurkovská Lucie  3. D

3. Loula Petr  3. B
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Středoškolská odborná činnost

Zapojení školy do SOČ je tradičně věnována značná 

pozornost. Škola se podílí nejen účastí žáků, ale i organizační 

pomocí při zabezpečení městského, okresního i krajského 

kola soutěže, případně zapojením učitelů v hodnotících 

komisích jednotlivých kol. 

Dne 31. března 2022 proběhl 44. ročník městského kola 

soutěže ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV 

v Holešově. Z naší školy se soutěže zúčastnilo 7 žáků s pěti 

soutěžními pracemi. Do okresního kola SOČ postoupilo 

všech pět soutěžních prací žáků. 

V okresním kole obsadil první místo žák Lukáš 

Kocmánek s prací Struktura a činnost četnictva za první 

republiky v Moravské Ostravě. Žákyně Barbora Kusáková 

a Kateřina Mrázková s prací Třídění odpadů vybojovaly 

taktéž první místo. Druhé místo obsadil s prací Zatajení nálezu Jiří Kostka. Dalším medailistou se stal Kamil Tobolík, 

který s prací Zneužití tísňového volání získal třetí místo. Tato umístění žákům zajistila postup do krajského kola soutěže.

V krajském kole, které se uskutečnilo 12. dubna 2022, vybojoval žák Lukáš Kocmánek první místo, které mu zajistilo 

postup do celostátního kola soutěže. Žákyně Barbora Kusáková a Kateřina Mrázková se umístily na druhém místě.

Ve dnech 10. – 12. června 2022 se v Kutné Hoře konalo celostátní kolo SOČ. Do celostátního kola soutěže se probojoval 

žák Lukáš Kocmánek, který v silné konkurenci nakonec obsadil dvanácté místo. 

V květnu 2022 město Holešov oslavilo výročí 700 let od svého založení. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 

Ministerstva vnitra v Holešově úzce s městem spolupracuje a do oslav se zapojila uspořádáním několika akcí.

Majáles 2022

V pátek 6. května 2022 se na zámeckém nádvoří v Holešově 

uskutečnil po delší pauze studentský Majáles. Akce se konala 

pod záštitou města Holešova. Letošní Majáles se konal trochu 

jiným způsobem, než bývá zvykem. Studenti střední odborné 

školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově soutěžili ve vědomostních 

a sportovních soutěžích se žáky Gymnázia Ladislava Jaroše 

v Holešově. Po lítém boji byl korunován Král Majálesu Patrik 

Janoš z 2. B. O hudební program se velice profesionálně 

postarali žáci Základní umělecké školy F. X. Richtera.

Den otevřených dveří 

Po dlouhém období covidových restrikcí a v sou-

vislosti s oslavami 700. výročí založení Holešova VPŠ 

a SPŠ MV v Holešově uspořádala 10. května Den ote-

vřených dveří.  Zájem byl obrovský, akce se zúčastnilo 

cca 1200 osob. Kromě žáků z Holešova a okolí si cestu 

do školy našly i děti z Fryštáku, Bystřice pod Hostýnem 

nebo i z Morkovic. Mezi návštěvníky byly děti z ma-

teřských škol i dospělí, např. bývalí zaměstnanci školy 

nebo jejich rodinní příslušníci. Prohlídku si nenechali 

ujít ani potencionální uchazeči o vzdělávání na policej-

ní škole. Přítomní strávili příjemné dopoledne plné za-

jímavých a akčních ukázek.
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Zájemci měli možnost si prohlédnout speciální učebny, sporto-

viště, učebnu zbraní i síň tradic. Na jednotlivých stanovištích byli 

k dispozici pedagogové s dalšími doprovodnými aktivitami: např. 

na učebnách služby cizinecké policie si mohli návštěvníci vyplnit 

svůj vlastní cestovní pas, na učebně kriminalistiky byly odebrány 

otisky prstů, na učebně pořádkové policie bylo možno zhlédnout 

použití donucovacích prostředků a byla přichystána i laserová střel-

nice.

Prohlídky učeben cizích jazyků, počítačové učebny a učebny 

přírodovědných předmětů byly určeny hlavně pro žáky mající zá-

jem o studium na naší škole. Nejen oni mohli zhlédnout prezentaci 

o podmínkách přijímacího řízení a vzdělávání na střední odborné škole.

Velkým lákadlem se staly dynamické ukázky Speciální pořádkové jednotky policie Moravskoslezského kraje, Vo-

jenské policie Olomouc a hasičů, kteří v součinnosti se zdravotníky-záchranáři předvedli vyproštění z havarované-

ho vozidla a ošetření raněného. Tradičně obrovský úspěch zaznamenal výcvik služebních psů z výcvikového střediska 

v Dobroticích a ukázka výcviku služebních koní Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Policisté ze Zlínského 

kraje prezentovali také policejní auto s radarem, policejní motocykl nebo i Schengenbus, který je využíván službou ci-

zinecké policie.

Zajímavé stanoviště představila i pyrotechnic-

ká služba. Svými technickými prostředky zaujala 

mnoho účastníků. Zájem byl i o stánek pracovní-

ků Celní správy ve Zlíně. Se svou expozicí přilákali 

spoustu návštěvníků. Pracovnice Českého červe-

ného kříže z Kroměříže velmi aktivně zapojily do 

dění kolemjdoucí. Ti prokazovali své znalosti z po-

skytování první pomoci prostřednictvím zajíma-

vých a zábavných aktivit.

Akci podpořila i Letecká služba Policie ČR, jejíž 

policejní zásahový vrtulník z Brna přistál na trav-

natou plochu v areálu školy. Nedaleko od tohoto 

místa měli stanoviště policisté z oddělení bezpilot-

ních prostředků, kteří prezentovali použití policej-

ních dronů.

Z pohledu pořadatele se celé dopoledne opravdu vydařilo. Úsilí, které do akce vložili zaměstnanci školy a její žáci, 

se zúročilo v pochvalná poděkování odcházejících spokojených návštěvníků.

Vyřazení maturantů

Každoročně se na konci května koná důležitá událost 

v životě školy a tou je vyřazení úspěšných absolventů střed-

ní odborné školy. Význam celé akce podtrhla i přítomnost 

pana starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta, vedení školy, 

pedagogů, rodinných příslušníků a samozřejmě úspěšných 

absolventů. Ke slavnostní náladě bezesporu přispělo i pro-

středí, kde se rozloučení s maturanty pořádalo v sala terre-

ně holešovského zámku.

Kromě maturitního a ročníkového vysvědčení žáci 

převzali z rukou ředitele školy Absolventský odznak žáka 

střední odborné školy. Odznak je určen všem absolventům, 

kteří úspěšně zakončili svá středoškolská studia. Jedná 

se o trvalou připomínku působení na policejní škole 
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v Holešově. Ocenění byli také rodiče z jednotlivých tříd, 

kteří obětavě pracovali ve Spolku rodičů a přátel školy. 

Slavnostní atmosféru podtrhla hra na varhany pana 

magistra Šuranského a vystoupení naších žákyň s písní 

Th ere you will be.

Na konci akce předal ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. 

PaedDr. Pavel Novák, MBA starostovi města Holešova 

Mgr. Rudolfu Seifertovi koláž z holešovského Majálesu, 

který se uskutečnil v rámci oslav 700. výročí založení 

města Holešova.

Office Arena 2022

Škola se letos zapojila do již 11. ročníku soutěže 

Offi  ce Arena 2022.  Soutěž ověřuje znalosti a do-

vednosti z Offi  ce aplikací. Offi  ce Arena se skládá 

ze školního, krajského a celostátního kola a letos se 

do ní zapojilo celkem 4009 studentů z 95 škol ČR. 

Školní kolo spočívalo ve vypracování vel-

mi náročného online testu ve webovém prostře-

dí. Hlavními tématy testu byla znalost prostředí 

a práce s kancelářskými aplikacemi, především vy-

užití programů Word, Excel, PowerPoint, OneNote 

a obecných otázek týkajících se informačních tech-

nologií. Školního kola se z naší školy zúčastnilo cel-

kem 230 žáků napříč prvním až třetím ročníkem.

Do krajského kola soutěže postoupili tři 

žáci. Nejlépe se umístil František Ryzner, který zvítězil, a Anna Krátká, která obsadila třetí místo. Oba postoupili ze 

Zlínského kraje do celostátního kola. Museli vytvořit komplexní krajský projekt, jehož předmětem bylo vytvoření 

návrhu (proměny) zlepšení podoby či fungování školní studovny, která byla otevřena při příležitosti 30 let připojení 

České republiky k internetu. Celý návrh museli velmi pečlivě připravit, vytvořit shrnující text a grafi cký návrh v aplikaci 

Word, fi nanční rozpočet v aplikaci Excel a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPoint. 

V celostátním kole, které proběhlo 10. května 2022 v prostorách fi rmy Microsoft , s. r. o. formou obhajoby soutěžní 

prezentace, se sešlo 15 nejlepších žáků z celé republiky. Naši soutěžící vytvořili k původnímu projektu navíc webové 

stránky, databázi, virtuální videoprojekci, online dotazníky, plakáty a QR kódy. Celostátní kolo ověřovalo schopnost 

prezentovat soutěžní projekt a reagovat na dotazy poroty. I když se naši žáci neumístili na medailových pozicích, vzorně 

reprezentovali naši školu.

Besedy ve školní knihovně

Žáci a studenti jednotlivých typů studia již tradičně začátkem 

školního roku absolvují besedy s vedoucí knihovny, při kterých jsou 

seznámeni s podmínkami činnosti knihovny, výpůjčním řádem 

a poskytovanými službami. Jako příklad lze uvést žáky prvního 

ročníku SOŠ, kteří absolvovali tuto besedu v době výuky českého 

jazyka a literatury v rámci učiva o knihovnách, vzdělávacích insti-

tucích a internetu. ČJL zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu 

stěžejní postavení a tvoří základ klíčových schopností a dovednos-

tí, kterými má být žák vybaven pro zvládnutí ostatních vyučova-

cích předmětů.                            

Tyto besedy přispívají ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího 

procesu, především v oblastech komunikativních a sociálních, také 
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vedou k rozvoji kompetencí k učení, mezi které patří využívání prostředků informačních a komunikačních technologií, 

efektivní práce s informacemi. Při besedách byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti, 

Člověk a svět práce a především téma Informační a komunikační technologie.

Seminář mravní a křesťanské výchovy

     Ve spolupráci s Děkanátem katolické církve 

v Holešově, zástupci Arcibiskupství  olomouckého 

a Duchovní služby Armády ČR probíhal ve škole 

v průběhu celého školního roku seminář mravní 

a křesťanské výchovy, jehož cílem bylo vytvoření 

základu profesní etiky a zprostředkování mravních 

hodnot atraktivní zážitkovou formou se zaměřením 

na oblast rozvoje charakteru a osobnosti žáků. 

Cílem jednotlivých seminářů bylo prohloubit 

základy etického chování a jednání žáků, které byly 

vytvořeny v jednotlivých vyučovacích předmětech 

a jsou rozšiřovány v intencích školního vzdělávacího 

programu.

Sportovní výsledky ve školním roce 2021/2022

Mistrovství ČR dorostenců v klasickém silovém trojboji 

V Nymburku se dne 16. října 2021 konalo Mistrovství České republiky dorostenců v silovém trojboji. V kategorii 

do 74 kg se zúčastnil tohoto závodu Jiří Patočka, žák třídy 2. C, a podařilo se mu zvítězit. V absolutním pořadí mezi 

dorostenci pak získal pěkné 3. místo.

Mistrovstí světa v silovém trojboji

Během podzimních měsíců úspěšně soutěžili žáci naší školy na vrcholných soutěžích v bench pressu - tlaku na lavici 

a své tažení korunovali až na mistrovství světa světovými tituly. V září 2021 proběhlo mistrovství České republiky 

v bench pressu v Trutnově, kde SKP Holešov a naši školu reprezentovali žáci Šimon Vacek, Oldřich Vohnout, Tadeáš 

Zapletal (všichni 2. A), Marek Kratochvíl, Filip Losert (oba 4. D) a Filip Prchal (4. B). Svou poctivou přípravu všichni 

zúročili ve výborné výsledky a kromě Šimona Vacka všichni získali titul mistra ČR ve své váhové a věkové kategorii.

V absolutním hodnocení všech dorostenců bez rozdílu váhy se 

v přepočtu na body nejlépe umístil Marek Kratochvíl na 2. místě 

a Filip Prchal na 4. místě. Svými výkony si tito borci zajistili start 

na říjnovém mistrovství světa.

Poslední říjnový týden proběhlo toto mistrovství světa v silovém 

trojboji, dřepu, mrtvém tahu a bench pressu federace GPC v polské 

Lodži. Pod hlavičkou Sportovního klubu policie Holešov a české 

reprezentace se této akce zúčastnili kromě uvedených dvou závodníků 

ještě naši letošní jarní maturanti Iveta Mikesková a Petr Bartošík (oba 

z bývalé 4. A). Všichni soutěžili v disciplíně bench press a po náročné 

tréninkové přípravě měli dobré vyhlídky na solidní umístění, protože 

již měli zkušenost z úspěšného loňského mistrovství Evropy.

Odjezd do Polska byl naplánován na pátek 22. října 2021, po pří-

jezdu proběhlo vážení a prohlídka závodiště. Poté jsme již netrpěli-

vě očekávali sobotní start soutěže. Nejdříve soutěžily dívky a ženy 

a k překvapení všech se hned při startu první soutěžní skupiny stala 

mistryní světa Iveta Mikesková v kategorii dorostenek do 60 kg vý-

konem 60 kg. Tento úspěch nabudil ostatní závodníky a titul mistra 
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světa získal mezi dorostenci v kategorii do 67,5 kg Marek Kratochvíl výkonem 125 kg, dále mezi juniory zvítězil v ka-

tegorii do 82,5 kg Petr Bartošík výkonem 152,5 kg a stříbrnou medaili získal v dorostenecké kategorii ve váze do 60 kg 

výkonem 105 kg Filip Prchal.

Úspěšně si vedli naši závodníci i v celkovém hodnocení bez rozdílu vah - druhé místo mezi všemi dorostenkami 

obsadila Iveta Mikesková a stejné umístění mezi všemi dorostenci vybojoval po přepočtu na body i Marek Kratochvíl. 

Oba dva si odvezli z polské Lodže krásné ceny za umístění v absolutním pořadí. Iveta Mikesková navíc soutěžila 

i v disciplíně mrtvý tah, kde obsadila ve své kategorii do 60 kg výkonem 95 kg 3. místo a získala bronzovou medaili.

Krajské kolo ve šplhu 

Krajský přebor středních škol ve šplhu se uskutečnil 29. března 2022 v Kroměříži. Závodní družstva dívek i chlapců 

z naší školy se shodně umístila na druhém místě. Závodník M. Kratochvíl vybojoval druhé místo v soutěži jednotlivců.

Mistrovství ČR středních škol v silovém čtyřboji

Mistrovství ČR středních škol v silovém čtyřboji se konalo 7. – 8. dubna 2022 v Karviné. Tohoto mistrovství se 

zúčastnila také naše družstva dívek a chlapců, která zvítězila v krajském kole. Družstvo chlapců obsadilo v silné 

konkurenci 3.  místo. V hodnocení jednotlivých disciplín zvítězil D. Jiránek v trojskoku snožmo a získal zlatou medaili. 

Také družstvo dívek se v konkurenci neztratilo, děvčata obsadila 6. místo. Celkově se mistrovství zúčastnilo 16 dívčích 

a 14 chlapeckých družstev z celé České republiky.
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Policejní škola v loděnici 

Ve dnech 14. - 16. června 

2022 se v kojetínské loděnici 

vystřídaly tři ročníky střed-

ní policejní školy, aby zahájily 

Sportovní třídu 2022 absol-

vováním prvních dvou sou-

těžních disciplín. Každá třída 

nejprve zahájila dopoledne 

tréninkovými jízdami na dračí 

lodi, aby pak na souši prověřila 

sportovního ducha a fyzickou 

připravenost dvaceti žáků ze svého středu při soutěži o nejvyšší počet sedů-lehů. Vyvrcholení sportovního klání v Ko-

jetíně tvořily měřené úseky na lodích, jejichž výsledky také budou součástí hodnocení Sportovní třídy 2022.

Přidanou hodnotou programu všech tří dnů, kdy žáci trávili čas výuky pod širým nebem, bylo společné cvičení členů 

hasičského záchranného sboru, ženijního vojska a Ředitelství silnic a dálnic České republiky, kteří trénovali likvidaci 

ropné havárie na řece Moravě instalací norné stěny, stavěli pontonové mosty apod. Žáci mohli díky přítomnosti 

bezpečnostních složek sledovat jejich činnosti, u kterých veřejnost obvykle přítomna nebývá.

Náročný program žáci všech zúčastněných tříd s pomocí organizátorů a třídních učitelů perfektně zvládli. Odvezli si 

nejen povědomí o bezpečném chování u vody, ale především odjížděli bohatší o nové poznatky související s ovládáním 

dračí lodě. Tato mezi žáky nesmírně populární aktivita probudila společně s druhou disciplínou, v níž bylo třeba uplatnit 

zase zcela jiné dovednosti, bojovnost a chuť dosáhnout co nejlepších výsledků ve Sportovní třídě 2022.  

Sportovní třída 2022

S koncem školního roku uspořádalo 

Oddělení odborné bezpečnostní přípravy 

stejně jako předešlé roky pro žáky střední 

policejní školy akci Sportovní třída 2022. 

Ve dvou dnech, tedy 28. a 29. června, se zá-

stupci každé třídy v průřezu všemi ročníky 

utkali v šesti disciplínách, a navázali tak 

na dvě soutěže absolvované 14. - 16. června 

v kojetínské loděnici (viz článek Policejní 

škola v loděnici).

Úterý bylo věnováno běhu na 1000 metrů, šplhu, překážkové dráze a hodu břemenem. Již po těchto disciplínách se 

ukázala dominance třídy 2.C, která obhajovala vítězství z loňského roku, kdy byla nejlepší v rámci prvního i druhého 

ročníku. Velkou chuť získat hezké umístění měli však také sportovci z 3.D, 3.B a 1.C.

Před započetím druhého soutěžního dne neměla žádná ze zúčastněných tříd nic jistého. Kapitáni třídních týmů 

museli při volbě strategie a motivaci spolužáků ke kvalitním výsledkům ve štafetovém běhu se zátěží a v přetahování 

lanem i vzhledem k panujícímu velmi teplému počasí vyvinout nemalé úsilí. Středeční soutěže tak ještě více prověřily 

soudržnost kolektivů, schopnost koncentrace i pohybové schopnosti a fyzickou zdatnost každého člena týmu.

Po náročném dopoledni vyhlásil vedoucí organizačního týmu při slavnostním nástupu všech sportovců za účasti 

ředitele školy vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA následující pořadí:

1. místo – 2.C 4. místo – 3.B  7. místo – 2.D  10. místo – 3.C

2. místo – 3.D 5. místo – 1.D  8. místo – 2.B  11. místo – 1.A

3. místo – 1.C 6. místo – 2.A  9. místo – 1.B  12. místo – 3.A

Přestože oceněny byly pouze první tři týmy pořadí, všichni sportovci předvedli v náročných podmínkách horkého 

dne skvělé výkony, podporovali se navzájem, vytvořili krásnou atmosféru a odcházeli s vědomím, že bojovat za společnou 

věc v rámci týmu přináší každému z nich ještě větší radost z dobrého výsledku, než když usilují o výsledek jen pro sebe 

samotné.
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Spolupráce s městem Holešovem

Ocenění osobností města Holešova

Obec Holešov každoročně uděluje cenu města 

Holešova Osobnost města Holešova.

 Cílem udělování této ceny je podpora a propa-

gace významných osobností města a jejich aktivit 

a seznamování s nimi širokou veřejnost. 

 V neděli 5. září 2021 proběhlo na zámku v Ho-

lešově slavnostní předání ceny za rok 2020. Kromě 

představitelů města Holešova a významných osob-

ností se akce zúčastnil, na pozvání starosty města 

Mgr. Rudolfa Seiferta, také ředitel VPŠ a SPŠ MV 

v Holešově vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel 

Novák, MBA.

Je velmi potěšující, že mezi oceněnými byli i zástupci VPŠ a SPŠ MV v Holešově. V kategorii Trenér a organizační 

pracovník města Holešova za rok 2020 ocenění získal kpt. Mgr. Daniel Kolář. V kategorii Sportovci do 20 let pak byl 

úspěšný žák střední odborné školy Matěj Eliáš.

Kpt. Mgr. Daniel Kolář působí ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově od roku 1994. Pod hlavičkou Sportovního klubu policie 

Holešov vede oddíl vzpírání, který navštěvují nejen žáci ze střední policejní školy, ale i z Holešova a okolí. Jako trenér 

zaznamenal mnoho úspěchů. Sám je doposud aktivní závodník v kategorii veteránů-masters.  

Matěj Eliáš byl žákem čtvrtého ročníku střední odborné školy. Mezi jeho největší úspěchy patří zlato z halového 

Mistrovství České republiky v kategorii juniorů (běh na 800 metrů s časem 1:53,48 minut). Jeho zatím posledním 

úspěchem byla bronzová medaile na Mistrovství České republiky mužů kategorie 20-22 let (běh na 800 metrů s časem 

1:54,86 minut).

Na základě nominace ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově plk. PhDr. PaedDr. 

Pavla Nováka, MBA získal dne 7. května 2022 ocenění Osobnost města Holešova 

bývalý dlouholetý ředitel školy JUDr. Josef Šilpoch (ve funkci ředitele školy působil 

v letech 1991-2007). 

Od roku 1991 byly pod jeho vedením provedeny podstatné změny ve všech formách 

vzdělávání v duchu humanismu, demokracie a vlastenectví. Změny se týkaly vnitřního 

i denního řádu školy. V tomto nelehkém období, plných společenských změn, si 

policejní škola zachovala vysokou prestiž a profesionalitu. Školu zmodernizoval 

tak, aby učebně výcviková základna odpovídala nejnovějším požadavkům z oblasti 

vzdělávání. Škola se otevřela novým projektům a možnostem. JUDr. Šilpoch se 

zasadil o rozvoj mezinárodní policejní spolupráce (MEPA, zahraniční partneři ze 

Slovenska, Německa a Polska), což vedlo k prosazování dobrého jména školy i města 

Holešova v zahraničí. Po dobu výkonu 

funkce ředitele školy spolupracoval 

nejen s vedením města, ale i s vedením významných podniků a institucí 

v Holešově. Vždy se snažil vycházet požadavkům a potřebám města vstříc.

Exkurze na Městském úřadě v Holešově

Ve dnech 22. a 24. června 2022 žáci 1. ročníku SOŠ v rámci předmětu 

občanská nauka absolvovali exkurzi na Městském úřadě v Holešově obsa-

hově zaměřenou na téma Občanská společnost.

Starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert v úvodní části krátce sezná-

mil s historií města s důrazem na 700leté výročí založení. Žáky seznámil s or-

ganizací a činnosti úřadu včetně prohlídky jednotlivých pracovišť. V závě-

rečné části setkání proběhla velmi čilá diskuze zaměřená na otázky občanské 

angažovanosti v rámci obce, občanské společnosti, komunálních voleb atd.
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Ocenění spolupráce od Národní protidrogové centrály

V letošním roce slaví Národní protidrogová centrála 

Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České 

republiky 30. výročí svého vzniku. V rámci slavnostního 

večera, který se uskutečnil v Černínském paláci v Praze 

dne 4. listopadu 2021, ředitel útvaru brigádní generál 

PhDr. Jakub Frydrych udělil Vyšší policejní škole a Střední 

policejní škole MV v Holešově za dlouhodobou příkladnou 

spolupráci Plaketu Národní protidrogové centrály. Ocenění 

převzal ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA.

Ocenění policistky 

Dne 1. prosince 2021 předal ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA ocenění Zlatého kříže 

3. stupně prap. Mgr. Naděždě Plevákové, která je zařazena na pracovišti ochrany areálu a krizového řízení. Zlatý kříž 

3. stupně je ocenění, které uděluje Český červený kříž bezpříspěvkovým dárcům krve za 80 odběrů. Prap. Mgr. Pleváková 

této výše dosáhla již v minulém roce, vzhledem ke covidové situaci si ocenění převzala až nyní. V říjnu 2021 oceněná 

podstoupila již 100. dárcovský odběr krve.

Ředitel školy poděkoval prap. Mgr. Plevákové za občanskou uvědomělost a vyzdvihl příkladný osobní přístup 

k plnění služebních povinností a k angažovanosti v pomoci druhým. Prap Mgr. Pleváková pracuje ve VPŠ a SPŠ MV 

v Holešově od roku 1990. Jako dobrovolný dárce působí od roku 1988. Hlavním důvodem jejího dlouhodobého zapojení 

do bezplatného dárcovství krve je potřeba pomoci druhým a pocit, že darovat krev je to nejmenší, co může člověk pro 

druhého udělat. V této činnosti bude i nadále pokračovat.

Mezi pracovníky a policisty školy jsou i další kolegové, kteří nezištně darují krev, za což jim patří náš dík.
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Mezinárodní aktivity a projekty školy

Návštěva velvyslankyně Indonéské republiky

Dne 16. května 2022 navštívila Vyšší policejní školu a Střední policejní školu 

Ministerstva vnitra v Holešově velvyslankyně Indonéské republiky paní  Kenssy 

Dwi Ekaningsih se svým doprovodem a za přítomnosti starosty města Holešov 

pana Mgr. Rudolfa Seiferta.

Po slavnostním přivítání ředitelem školy vrchním radou plk. PhDr. PaedDr. 

Pavlem Novákem, MBA byli vážení hosté seznámeni formou prezentace v síni 

tradic s postavením školy v rámci resortu Ministerstva vnitra, personálním 

a materiálním vybavením a současnými vzdělávacími aktivitami školy. Následovala 

prohlídka sportovního areálu, odborných učeben střelecké, IT a jazykové přípravy. 

V závěru návštěvy paní velvyslankyně se svým týmem vyjádřila panu řediteli 

školy poděkování za srdečné přijetí, prohlídku školy  a hovořila o možnostech 

spolupráce mezi policejními školami obou zemí.

Jazykové kurzy pro německé policisty

VPŠ a SPŠ MV v Holešově dlouhodobě vzdělává německé policisty 

v kurzech českého jazyka. 

Od 4. do 8. října 2021 do Holešova přijeli policisté Bavorské policie 

a následující týden policisté Spolkové policie Německo. Během svého 

pobytu ve škole procházeli intenzivní výukou českého jazyka, kterou 

zabezpečuje oddělení cizích jazyků.

Obě dvě skupiny se potkaly v listopadu 2021 na Jazykové škole 

ve Weidenu, kde kolegové z Německa skládali zkoušku z českého jazyka 

na úroveň A-1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Jazykový kurz na úroveň A-2

Skupina policistů z BPOL pokračovala ve výuce českého jazyka na úroveň A-2. Vzdělávání probíhalo kombinovanou 

formou – prezenčně (Holešov – Schwandorf) a distančně cca jednou týdně 4 hodiny. Dále účastníci kurzu využívali 

e-learning v systému Moodle. Kurz byl ukončen v květnu závěrečnou zkouškou v Praze.

Návštěva ředitele školy na ředitelství BPOL Mnichov

Na základě pozvání prezidenta BPOL – ředitelství Mnichov pana Dr. Blümela se uskutečnila zahraniční služební 

cesta ředitele školy s doprovodem na ředitelství BPOL v Mnichově v termínu od 26. do 28. července 2022. Služební cesta 

započala příjezdem do Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu. Vedoucí centra 

za BPOL EPHK/Z Markus Leitl působí jako koordinátor spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a ředitelstvím 

BPOL Mnichov. Zde proběhla prvotní evaluace spolupráce za rok 2021/22. Hovořilo se o pilotním kurzu českého jazyka 

pro policisty BPOL, diskutovalo se o termínech stáží pro pracovníky 

obou institucí a pracovalo se na bulletinu k 30. výročí spolupráce. 

Kromě této oblasti si ředitel školy a jeho doprovod prohlédl 

pracoviště centra a formou prezentace se seznámil s jeho hlavními 

úkoly. 

Následující den se jednalo v Mnichově na ředitelství BPOL. 

Po přivítání panem viceprezidentem Voglem se přistoupilo k ofi ci-

ální části programu. Pan viceprezident prezentoval strukturu, úko-

ly, činnost a postavení ředitelství BPOL v Mnichově i v celkovém 

kontextu Spolkové policie Německo. 
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Na závěr jednání shrnuli oba představitelé institucí výsledky 

služebního jednání a shodli se na pokračování další spolupráce. 

Viceprezident Vogl převzal v zastoupení plaketu VPŠ a SPŠ MV 

v Holešově, kterou ředitel školy udělil prezidentovi BPOL Dr. 

Blümelovi jako výraz úcty a poděkování za uplynulé období.

Návštěva ředitele školy na Velvyslanectví SRN

Dne 3. srpna 2022 v dopoledních hodinách proběhlo služební 

jednání ředitele školy vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla 

Nováka, MBA se styčným důstojníkem Spolkové policie 

Německo Andreasem Weishauptem na Velvyslanectví Spolkové 

republiky Německo. Došlo i k přijetí u velvyslance pana 

Andrease Künna. Ředitel školy informoval pana velvyslance 

o vzdělávacích aktivitách VPŠ a SPŠ MV v Holešově a formách 

spolupráce s BPOL- ředitelství Mnichov. Hovořilo se o jazykovém vzdělávání (kurzy českého jazyka pro policisty BPOL 

i pro policisty Bavorské policie), o odborných stážích policistů a zaměstnanců školy na inspektorátech BPOL, o výměně 

zkušeností pedagogů ze vzdělávacích zařízení obou institucí.  Ředitel školy hovořil také o své zahraniční služební cestě, 

která proběhla v červenci 2022 na ředitelství BPOL Mnichov. Oba představitelé se shodli, že tato spolupráce je přínosem 

pro obě strany a přispívá ke zkvalitnění policejní práce a obrazu policie jako službě veřejnosti. 

Mezinárodní konference v Policejní škole Cluj-Napoca, 

Rumunsko

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV 

v Holešově a Policejní školou v Cluj-Napoce se uskutečnila ve dnech 

od 15.-17.  května 2022 zahraniční služební cesta pplk. Mgr. Evy 

Vichlendové do policejní školy Septimu Mureşan v Cluj-Napoce 

v Rumunsku.

Obsahem zahraniční cesty byla účast na mezinárodní konferenci 

s názvem Public order in Europe, between tradition and contemporary 

times. Jednalo se již o 11. ročník tohoto mezinárodního setkání. 

Konference se pořádala v souvislosti s oslavou Dne rumunské policie. 

Kromě české delegace se účastnili i zástupci policejních vzdělávacích 

institucí z Maďarska, Moldávie a Slovenska. Dalšími hosty byli 

představitelé veřejné správy, policejních organizací a akademické 

obce Transylvánské univerzity. Část účastníků byla připojena online. 

Pplk. Mgr. Eva Vichlendová prezentovala příspěvek s názvem E-learning in teaching at Police School in Holešov. 

Ze všech příspěvků bude zpracován sborník konference. Součástí programu byla prohlídka výukových prostor školy. 
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For Safety and Trust!

Erasmus+

Od května 2021 je VPŠ a SPŠ MV v Holešově zapojena 

do projektu digitalizace vzdělávání, který se realizuje v programu 

Erasmus+. Předkladatelem je Policejní škola Cluj-Napoca 

(Rumunsko) a jejími partnery kromě naší školy jsou Námořní 

akademie v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie ve Varně 

(Bulharsko) a počítačová společnost Holisun (Rumunsko).

Část jednání v předchozím období probíhala online, vzhledem 

k šíření nákazy COVID-19. Nyní se partneři opět mohli setkat 

tváří v tvář. V pořadí druhé mezinárodní setkání (první proběhlo 

v Policejní škole Cluj-Napoca) se uskutečnilo v areálu VPŠ a SPŠ 

MV v Holešově, a to ve dnech od 30. května do 2. června 2022. 

Obsahem jednání byly informace ohledně administrace 

projektu, přípravy monitorovací zprávy a diskuze nad dalšími 

fázemi projektu. Velmi podstatné body v programu zaujímaly 

prezentace představitelů Námořní akademie v Konstanci, kteří 

odpovídají za jeden z klíčových výstupů projektu, což je metodika hodnocení a prezentace částí tvořícího se soft waru 

od fi rmy Holisun. Tato prezentace byla pro nás klíčová a účastnili se jí zástupci všech pedagogických oddělení.

Význam celé akce podtrhl svou účastí starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, který osobně všechny pozdravil 

a popřál úspěšné jednání a příjemný pobyt v Holešově. V rámci odpoledního programu nás pan starosta provedl 

významnými pamětihodnostmi Holešova, což všichni zúčastnění velmi ocenili.

Ve dnech od 3. do 6. srpna 2022 proběhlo třetí nadnárodní setkání partnerů v projektu, tentokrát na Námořní 

akademii ve Varně. Obsahem třídenního jednání na Námořní akademii ve Varně byla tato témata:

• Schválená Interim report - zapracování doporučení k naplnění kvalitativních a kvantitativních indikátorů.

• Finanční aspekty projektu v souvislosti s uvolněním dalších fi nančních prostředků projektu jednotlivým partnerům.

• Popularizace projektu jednotlivými partnery tzv. visibility plan.

• Stav jednotlivých intelektuálních výstupů projektu.

• Termíny multiplikačních seminářů v jednotlivých partnerských zemích.

V rámci programu si účastníci prohlédli část učebních prostor akademie a došlo k přijetí u rektora Námořní akademie 

ve Varně. Závěrem všem byly předány certifi káty o účasti na třetím nadnárodním setkání ve Varně.
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Výsledky inspekční činnosti

V období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově 

tyto vnější kontroly a audity:

Kontrola zaměřená na zjištění stavu plnění požadavků a opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví vyplývajících ze 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. 

Zjištěné nedostatky:

• Nebylo zjištěno nedodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Přijatá nápravná opatření: 

• Bez požadavků.

Interní audit

V období školního roku 2021/2022 bylo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově ukončeno 7 interních auditů. Vnější audity 

v uvedeném období neproběhly.

Auditované oblasti:

•  Následný interní audit opatření 2020

•  Personální řízení

•  Správa a vymáhání pohledávek

•  Interní protikorupční program

•  Vnitřní kontrolní systém

• Systém vstupu, pohybu a opuštění areálu školy

• Nakládání s odpady

Provedené audity nevykazují nedostatky, které by způsobily zjevnou fi nanční škodu nebo krácení na právech dotčených osob.

Termín Kontrolu provedl Předmět kontroly

Červenec 2022

Ministerstvo vnitra

Odbor zdravotnického zabezpečení

oddělení ochrany veřejného zdraví

pracoviště Brno

Kontrola zaměřená na dodržování 

obecně závazných právních předpisů 

v oblasti ochrany veřejného zdraví při 

poskytování stravovacích služeb.



38

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 370.178.692,36 Kč. V roce 2021 byl majetek využíván v souladu se 

zřizovací listinou především k poskytování vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech, dále je majetek školy 

využíván k činnostem souvisejícím se zajištěním vzdělávání (závodní stravování, provozování střelnic, tisk studijních 

materiálů, ubytovací služby, fi nanční, materiální a technické zabezpečení výuky atp.). 

 V roce 2021 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány výdaje ve výši 176.327.571,00 Kč. V průběhu roku došlo 

k úpravě rozpočtu zvýšením výdajů o 16.362.914,00 Kč na 192.690.485,00 Kč a byly zapojeny nároky z nespotřebovaných 

výdajů ve výši 1.280.655,48 Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 167.397,53 Kč. Konečný rozpočet výdajů k 31.12.2021 

byl ve výši 194.138.538,01 Kč. 

V roce 2021 nebyly realizovány žádné investiční akce. 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově měla v roce 2021 výdaje spolufi nancované z projektu Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově 

v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: 

personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání studentů, podpora rozvojových 

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči studentů, spolupráce s veřejností. Datum zahájení byl 1.3.2020 

a předpokládané datum ukončení je 31.8.2022.

Na základě obdrženého rozpisu závazných limitů a ukazatelů na rok 2021 byl rozepsán rozpočet na projekt Šablony 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově v celkové výši 678.098 Kč a zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 448.224,73 Kč. 

V rámci projektu bylo v roce 2021 čerpáno 721.913,58 Kč. Nedočerpáno zůstalo 404.409,15 Kč. 

Nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let byly v roce 2021 zapojeny ve výši 1.280.655,48 Kč. Zbylé 

prostředky ve výši 1.719,67 Kč byly v roce 2021 ukončeny. Nedočerpané prostředky roku 2021 ve výši 932.941,35 Kč 

budou zapojeny v roce 2022.

    V roce 2021 byly použity mimorozpočtové zdroje ve výši 167.397,53 Kč na základě dohody o partnerství uzavřené 

v rámci programu Erasmus+.

Vyhodnocení údajů o příjmech

V roce 2021 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány příjmy ve výši 14.227.235,00 Kč. V průběhu roku nedošlo 

v oblasti příjmů k úpravě rozpočtu. Plnění příjmů ve výši 14.512.486,02 Kč se člení na:

•  daňové příjmy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti ve výši 

10.900.981,00 Kč,

•  nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery ve výši 3.611.505,02 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 oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů došlo k plnění v následujících oblastech:

•  příjmy z vlastní činnosti 2.586.720,84 Kč

•  příjmy z pronájmu majetku 226.254,02 Kč

•  přijaté sankční platby 2.338,00 Kč

•  příjmy z prodeje majetku 22.807,00 Kč

•  ostatní nedaňové příjmy 23.560,00 Kč

•  neinvestiční dotace centrální 582.427,63 Kč

•  převody z vlastních fondů 167.397,53 Kč
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Komentář k rozvaze

Celková aktiva k 31. prosinci 2021 se oproti minulému období snížila a dosáhla účetní hodnoty 370.178.692,36 Kč. 

Dlouhodobý majetek představující 93,61 % z hodnoty aktiv dosáhl hodnoty 346.533.639,51 Kč. Z dlouhodobého hmotného 

majetku tvoří největší část stavby v hodnotě 323.134.533,44 Kč, samostatné movité věci v hodnotě 18.081.319,09 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 6,39 % z celkových aktiv a v meziročním srovnání došlo ke snížení o 498.891,21 Kč 

na hodnotu 23.637.648,85 Kč, a to v důsledku snížení stavu zásob na skladech.

K 31.12.2021 neměla VPŠ a SPŠ MV Holešov žádné dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky byly ve výši 

779.411,01 Kč.

 K 31.12.2021 neměla VPŠ a SPŠ MV v Holešově žádné dlouhodobé závazky. Mezi krátkodobými závazky, které 

dosahovaly k 31.12.2021 výše 14.995.851,31 Kč, jsou nejvýznamnější závazky vůči zaměstnancům a s tím související 

odvody.
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Rozvaha - aktiva k 31.12.2021

Název Syntetický účet Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021

Stálá aktiva 363 145 948,97 346 541 043,51

Dlouhodobý nehmotný majetek 709,98 354,98

Software 013 709,98 354,98

Drobný DNM 018 1 059 552,90 1 074 048,70

Oprávky k drob. DNM 078 -1 059 552,90 -1 074 048,70

Dlouhodobý hmotný majetek 363 137 834,99 346 533 284,53

Stavby                      021 336 453 540,99 323 134 533,44

Samostatné movité věci 022 21 366 862,00 18 081 319,09

Drobný DHM                  028 52 785 264,24 54 016 102,47

Pozemky                   031 4 727 140,00 4 727 140,00

Kulturní předměty     032 590 292,00 590 292,00

Oprávky k drob. DHM            088 -52 785 264,24 -54 016 102,47

Dlouhodobé pohledávky 7 404,00 7 404,00

Ostatní dlouhodobé pohledávky 466 7 404,00 7 404,00

Oběžná aktiva 23 138 757,64 23 637 648,85

Zásoby 6 832 310,91 6 692 970,83 

Materiál na skladě                      112 6 794 310,91 6 660 970,83

Ostatní zásoby                  124,139 38 000,00 32 000,00

Krátkodobé pohledávky 577 894,12 779 411,01

Oprav. položky k ostat. krátkodob. pohl. 199 -12 856,15 -30 725,10

Odběratelé                  311 481 771,27 747 683,52

Poskytnuté provozní zálohy 314 500,00 500,00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0 500,00

Pohledávky za zaměstnanci  335 47 850,00 42 066,00

Náklady příštích období 381 60 629,00 15 734,00

Příjmy příštích období 385 0 3 949,59

Krátkodobý finanční majetek 15 728 552,61 16 165 267,01

Běžné účety fondů OSS                 225 0 100 506,73

Běžný účet                 241 804 399,27 603 259,27

Běžný účet FKSP            243 919 673,89 923 320,73

Ostatní běžné účty          245 14 004 459,66 14 538 161,42

Pokladna                       261 19,79 18,86

AKTIVA celkem 386 284 706,61 370 178 692,36
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Název Syntetický účet Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021

Vlastní kapitál 370 122 337,92 355 182 841,05

Jmění účetní jednotky a upravující položky -102 949 791,40 -102 971 534,40

 Jmění účetní jednotky                  401 53 729 301,95 53 707 558,95

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

Výsledek hospodaření -1 927 265 480,70 -2 120 989 016,46

Nerozděl. výsledek hospodař. minulých let 432 -1 743 503 488,05 -1 927 265 480,70

Výsledek hospodař. běžného účetního období (-) -183 761 992,65 -193 723 535,76

Fondy účetní jednotky 1 073 967,53 1 186 638,78

FKSP      412 1 073 967,53 1 086 132,05

Rezervní fond z ostatních titulů      414 0 100 506,73

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 2 399 263 642,49 2 577 956 753,13

Příjmový účet organizačních složek státu   222 -13 677 226,68 -14 512 486,02

Zvláštní výdajový účet            223 184 054 825,36 193 205 596,66

Agregované příjmy a výdaje minulých období 404 2 228 886 043,81 2 399 263 642,49

Cizí zdroje 16 162 368,69 14 995 851,31

Krátkodobé závazky 16 162 368,69 14 995 851,31

Dodavatelé                 321 1 320 055,48 1 575 545,44

Zaměstnanci               331 6 375 367,00 7 317 593,00

Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 19 782,00 23 995,00

Sociální zabezpečení         336 1 545 468,00 1 593 284,00

Zdravotní pojištění         337 1 088 591,00 1 147 557,00

Jiné přímé daně         342 1 033 154,00 593 281,00

Daň z přidané hodnoty      343 33 374,28 32 141,87

Závazky k osobám       345 1 495 429,00 0,00

Ostatní krátkodobé závazky             378 2 880 230,00 2 669 652,00

Výdaje příštích období        383 370 917,93 42 802,00

PASIVA celkem 386 284 706,61 386 284 706,61

Rozvaha - pasiva k 31. 12. 2021
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Ukazatel Rozpočet R1 Rozpočet R2
MRZ 

a nároky

Konečný 

rozpočet
Skutečnost

PŘÍJMY CELKEM 14 227 235,00 14 227 235,00 0 14 227 235,00 14 512 486,02

Daňové příjmy 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Příjmy z pojistného a příspěvek 11 050 852,00 11 050 852,00 0 11 050 852,00 10 900 981,00

Příjmy nedaňové, 

kapitálové, transfery
3 176 383,00 3 176 383,00 0,00 3 176 383,00 3 611 505,02

v tom: příjmy z rozpočtu EU 576 383,00 576 383,00 0 576 383,00 749 825,16

příjmy z fi nančních 

mechanismů
0 0 0 0 0

ostatní nedaňové 

a kapit. příjmy
2 600 000,00 2 600 000,00 0 2 600 000,00 2 861 679,86

z toho: odprodeje majetku 60 000,00 60 000,00 0 60 000,00 37 193,00

VÝDAJE CELKEM 176 327 571,00 192 690 485,00 1 448 053,01 194 138 538,01 193 205 596,66

Mzdové výdaje 130 894 099,00 133 803 824,00 1 059 351,95 134 863 175,95 134 105 612,60

v tom: platy zaměstnanců 

celkem
94 187 965,00 94 441 505,00 207 514,00 94 649 019,00 94 584 993,00

z toho: platy zaměstnanců 58 881 730,00 58 881 730,00 102 159,00 58 983 889,00 58 919 955,00

platy příslušníků 35 306 235,00 35 559 775,00 105 355,00 35 665 130,00 35 665 038,00

ostatní platby 

za provedenou práci
2 953 095,00 4 453 095,00 528 721,84 4 981 816,84 4 490 678,00

povinné pojistné 31 869 280,00 33 020 394,00 301 072,75 33 321 466,75 33 120 333,00

převod do FKSP 1 883 759,00 1 888 830,00 22 043,36 1 910 873,36 1 909 608,60

Ostatní sociální dávky 400 000,00 2 354 264,00 0,00 2 354 264,00 2 354 264,00

Výdaje prog. fin. EDS/SMVS 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje spoluf. z rozpočtu 

EU bez SZP
678 098,00 678 098,00 0 1 293 720,26 889 311,11

v tom: ze státního rozpočtu 101 715,00 101 715,00 62 120,06 168 948,71 108 286,79

podíl rozpočtu 

Evropské unie 
576 383,00 576 383,00 519 413,20 1 124 771,55 781 024,32

Výdaje z finančních 

mechanismů
0 0 0 0 0

v tom: ze státního rozpočtu 0 0 0 0 0

podíl prostředků 

fi nančních mech. 
0 0 0 0 0

Výzkum, vývoj, inovace 0 0 0 0 0

Ostatní běžné výdaje 39 533 472,00 56 532 397,00 388 701,06 56 921 098,06 56 745 720,06

Rozpočet pro rok 2021



43

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování je i nadále jednou z priorit-

ních oblastí školy.  Vyplývá to ze zaměření školy (zřizovate-

lem 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 ko-

ordinuje Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního poraden-

ství ve spolupráci s třídními učiteli, vedoucími pedagogických 

pracovišť, pracovníky internátu 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 webových stránkách školy www.spshol.cz.

Vyhodnocení CEVAP 2021-2022

Poradenství pro žáky:

•  řešení předčasného ukončení vzdělávání

•  práce se žáky se školním neúspěchem

•  řešení drobných kázeňských prohřešků

Žáci druhého ročníku měli dobrovolně možnost zjistit si vyplněním testu v Moodle svoji základní fl uidní inteligenci 

a způsob usuzování. O tuto aktivitu byl velký zájem. Žákům je sdělováno pouze pásmo inteligence s doporučením pro 

dosažení co nejlepších studijních výsledků. Žáci tento test a následné vyhodnocení s pohovorem pojali jako základ 

kariérového poradenství, aby se mohli rozhodnout o dalším směřování v oblasti budoucí profese. 

V návaznosti na dokončené hodnocení testu fl uidní inteligence se ve všech třídách druhého ročníku uskutečnily dvě 

besedy na téma: 

•  Způsob přijímání žáků naší školy do služebního poměru včetně vysvětlení možností studia vysoké školy.

•  Interaktivní workshop a následné dobrovolné testování v Moodle zaměřené na rysy a vlastnosti osobnosti. Aktivita 

je vhodná pro jedince se zájmem o vstup k Policii ČR.

Cílem těchto aktivit je motivovat žáky nejen ke zvýšení úsilí v oblasti učení a vzdělávání, ale i motivovat je ke vstupu 

do služebního poměru. 

V rámci třetího ročníku se evidoval největší zájem v oblasti 

kariérového poradenství. Tento školní rok byl zájem ze strany žáků 

až extrémní. Žáci využívali osobní konzultace k výběru povolání, 

zapojovali se do možnosti otestovat svoji osobnost, aby zjistili, 

zda je jejich výběr adekvátní k jejich osobnostním kompetencím 

a možnostem. Tohoto kariérového poradenství využilo postupně 

67 žáků ze třetího ročníku, někteří jsou domluveni na následné 

konzultace hned na začátku čtvrtého ročníku.    

Tradičně třídám čtvrtého ročníku je nabídnutý volitelný 

předmět Zvyšování osobnostních kompetencí, který navštěvovalo 

58 žáků. Poradnu navštívilo 16 žáků, kteří se nezúčastnili tohoto 

semináře, aby se ujistili, že se správně rozhodli pro výběr povolání 

anebo si s výběrem povolání nebo vysoké školy nevěděli rady. 
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Krizová intervence

Po covidové krizi narostl počet žáků, kteří se potýkají s psychickými problémy. Je sestaven tzv. Support tým, který 

má 15 členů (13 ze třetího ročníku a 2 z druhého ročníku). Motto Support týmu je Kam míříš, tam jedeš! Všichni 

prošli náročným školením a získali osvědčení o účasti na rozšiřujícím vzdělávacím interaktivním semináři v rozsahu 

28 vyučovacích hodin s názvem Poskytování laické krizové intervence – práce s jedincem i skupinou. Členové týmu jsou 

velmi nápomocni při prevenci rizikového chování.

Realizované semináře

1. ročník (1 hod.  – 60 min) Jak se učit na střední škole

2. ročník (cca 1,5 hod – 80-90 min.) Práce s emocemi pro zájemce o policejní profesi

3. ročník (cca 1,5 hod – 80-90 min.) Práce s emocemi pro zájemce o policejní profesi – dtto vzhledem k distanční výuce 

4. ročník – rozšiřující vzdělávací seminář Transakční analýza v rozsahu 24 vyučovacích hodin s osvědčením o účasti 

s  názvem Transakční analýza – Budování dospělého „Já“

Poradnu navštívilo v tomto školním roce 32 žáků – svoje psychické problémy potřebovalo řešit 19 z nich, 13 spíše 

problémy vztahového charakteru. 

Projekty

Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově

K 31. srpnu 2022 končí projekt Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Do června 2022 byly zrealizovány všechny šablony 

pro vyučující. Jednalo se o šablony:

• personální podpora – školní kariérový poradce,

• vzdělávání pedagogických pracovníků,

• vzájemná spolupráce pedagogů,

• sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv,

• tandemová výuka,

• nové metody ve výuce,

• doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,

• projektový den ve škole.

Cílem schváleného projektu je profesní růst pedagogů v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím 

akreditovaných 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.

Je třeba konstatovat, že cíle projektu byly naplněny.

Adaptační workshop

Je pravidlem, že první zářijové dny nastupujících žáků prvního 

ročníku patří adaptačnímu workshopu. Tuto aktivitu pro ně 

připravují vyškolení pedagogové ze školy. Aktivity jsou voleny 

tak, aby se nastavily zdravé sociální kontakty v nově vznikajícím 

kolektivu, aby se žáci navzájem poznali a postupně ve třídě 

budovali zdravé vazby. Program zahrnuje jak sportovní disciplíny, 

tak činnosti, nad kterými žáci musí přemýšlet a maximálně se 

koncentrovat. Třídní učitel je po celou dobu přítomný a často se 

do aktivit zapojuje. Takto strávený čas se svoji třídou využije při 

své další práci.

Součástí je taktéž přivítání žáků prvního ročníku vedením 

školy a pasování do stavu studenstva.
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Peer program

Vybraní žáci střední odborné školy působí od roku 2009 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. 

V prvním ročníku se vyškolí peer lektoři, kteří potom po 3 roky pracují v peer programu. Začátkem čtvrtého ročníku 

předají své znalosti a dovednosti a především neocenitelné zkušenosti vybraným novým lektorům peer programu 

z  prvního ročníku.

V říjnu 2021 proběhl pro nové lektory peer programu víkendový seminář zaměřený na posílení dovedností v lektorské 

činnosti (komunikace, práce se třídou aj.), který zabezpečovalo vzdělávací centrum v Holešově Tokaheya. S jejími 

pracovníky se nám spolupráce velmi osvědčila, koncem dubna jsme dokonce společně uspořádali na Hájence v Holešově 

konferenci z problematiky peer programu.

Ředitel školy 18. října ocenil lektory peer pro-

gramu za jejich práci a snahu se sebevzdělávat 

a předávat své dovednosti svým vrstevníkům. 

Poděkování proběhlo za přítomnosti Mgr.  Ko-

toučové, která má peer program pod patronací, 

na Síni tradic VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

V průběhu školního roku 2021 - 2022 lekto-

ři peer programu pracovali na všech základních 

školách v Holešově, na ZŠ praktická v Holešově 

i na jejich domovské škole se třídami prvního 

a druhého ročníku.

Přednáška z oblasti návykových látek

Dne 12. května 2022 se v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskutečnila odborná 

přednáška na téma Aktuální problémy z oblasti návykových látek. Přednášejícími byli 

odborníci na slovo vzatí – kolegové z Národní protidrogové centrály v Praze. Obsah 

jejich prezentací byl velmi zajímavý a podávané informace aktuální. Vystupování 

obou kolegů bylo na vysoké úrovni.

Účast na přednášce vedení školy nabídlo i pedagogům ze škol v Holešově, takže 

jsme mezi námi přivítali i kolegyně ze základních škol.

Na kolo jen s přilbou

Ve čtvrtek 16. června 2022 se pracovníci a žákyně naší školy podíleli na zajištění akce Na kolo jen s přilbou. Sportovně 

naučné odpoledne pro malé cyklisty a koloběžkáře organizovalo Středisko volného času TYMY ve Smetanových sadech 

v Holešově.

Pro návštěvníky akce jsme připravili jízdu zručnos-

ti, která zahrnovala slalom a zdolávání překážek na kole, 

nebo koloběžce. Trasu vyznačily žákyně naší školy pestro-

barevným dopravním značením, které všem účastníkům 

umožnilo bezpečné zvládnutí celé trati a zároveň jim zpří-

jemnilo jejich snažení.
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Občan a bezpečnost

Dne 24. června 2022 se uskutečnila v Přerově preventivně bezpečnostní akce Občan a bezpečnost, kterou pořádal 

Územní odbor Přerov a Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.

Na této akci se naše škola prezentovala ukázkou z výcviku sebeobrany, která je součástí výuky předmětu tělesná 

příprava. Ukázku realizovali žáci tříd 2. A a 2. C. pod vedením učitele OOBP kpt. Mgr. Petra Pruše. Vystoupení 

našich žáků mělo velmi pozitivní ohlas. Řada přihlížejících žáků základních škol z Přerova se jich nadšeně dotazovala 

na podmínky přijetí na naši školu.

V rámci prezentace byly umístěny ve vestibulu ÚO PČR Přerov propagační materiály školy.
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Celoživotní učení patří mezi priority školy. Důraz je kladen především na 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 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 v uvedeném období 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 patří sem především kurzy cizích jazyků, 

kurzy v oblasti využití informačních a komunikačních technologií, seminář první pomoci zaměřený na ovládnutí 

základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogy a další krátkodobá školení a přednášky. Pro realizaci tohoto 

druhu vzdělávání je využíváno odborných učitelů školy, popř. přizvaných externích lektorů.



48

Závěr výroční zprávy

Předložená výroční zpráva byla vypracována v souladu s § 10 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou Ministerstva č. 2/2006 Sb., 

kterou se pro školy a školská zařízení zřizované ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona 

a kterou se stanoví náležitosti výroční zprávy o činnosti školy.

     V hodnoceném školním roce 2021/2022 škola zabezpečila naplňování strategie a koncepce rozvoje školy, požadovanou 

úroveň vzdělávání ve všech hlavních směrech své činnosti a stejně tak je i do budoucna připravena rozvíjet a zkvalitňovat 

všechny své vzdělávací aktivity dle aktuálních požadavků a potřeb policejní praxe.

     O kvalitě vzdělávacích programů mimo jiné svědčí také zvyšující se počet našich žáků přijímaných  do služebního 

poměru příslušníků PČR a zejména přijetí nejúspěšnějších absolventů SOŠ ke studiu na Policejní akademii ČR.

Výroční zpráva byla projednána vedením školy 20. října 2022.

vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA

ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově



Ocenění na Den učitelů Vyřazení maturantů

Absolutorium VOS Soutěž Máš na to

Předání sbírky ukrajinským dětem Majáles 2022

Den otevřených dveří Erasmus+

Obrazová příloha
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