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Slovo øeditele školy

Støední policejní školu MV v Holešovì
absolvovalo od školního roku 1993/1994
mnoho studentù, kteøí získali pevné základy
nejen pro nároènou policejní profesi, ale i do
budoucího života.

Ve Støední policejní škole MV v Holešovì
probíhá systematický proces vnitøní evaluace.
V jeho rámci se intenzivnì zabýváme posláním
školy, podmínkami, uèebními p lány
a osnovami, organizací studia, analýzou

výsledkù studentù, personální oblastí, materiálním zabezpeèením výuky,
øízením školy, její strategií a systémem kontroly kvality.

Jsme si vìdomi svých silných a slabých stránek a provádíme opatøení,
která pøispìjí k budoucímu rozvoji školy. V letošním školním roce školu
absolvovalo celkem 1 783 žákù a studujících v programech ètyøletého
maturitního studia, v základní odborné pøípravì policistù Policie ÈR,
v jazykových kurzech a v dalších specializaèních a inovaèních kurzech
a novì zavedeném kurzu øešení konfliktù pomocí analýzy transakcí.

Prioritou pro následující školní rok je nejen zvyšování kvality všech
vzdìlávacích programù, ale i aktivní zapojení do oèekávaných reforem
Policie ÈR tak, aby byl naplnìn hlavní cíl - propojení školství
s praktickým výkonem služebních èinností. Pouze kvalitní vzdìlávací
proces a kvalifikovaní odborníci ze školských institucí i praktického
výkonu služby jsou zárukou úspìšné výchovy profesionálních policistù.

vrchní rada plk. Mgr. Jiøí Veselý

øeditel školy



Název zpracovatele:
Adresa sídla:
IÈO:
Zpùsob zøízení:
Název zøizovatele:

IÈO: 00007064
Poštovní adresa: Støední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešovì

Zlínská 991, 769 01 Holešov
Telefonní spojení: 573 324 111,
Faxové spojení: 573 324 103
Adresa elektron. pošty: sekret@spshol.cz
Internetové stránky: www.spshol.cz

Støední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešovì byla zøízena k 1. 1. 1994 na dobu neurèitou.
Zøizovatelské funkce podle zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (rozpoètová pravidla) a zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské
republikya jejím vystupování v právních vztazích vykonává ministerstvo vnitra.

- poskytování vzdìlávání a služeb jiným orgánùm a organizacím na základì rozhodnutí
Ministerstva vnitra,

- poskytování vzdìlávání a služeb s tím souvisejících v rámci mezinárodní spolupráce
schválené Ministerstvem vnitra,

Støední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešovì
Zlínská 991, 769 01 Holešov
64422402
Zøizovací listinou jako organizaèní složka státu
Ministerstvo vnitra,
se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7,

- poskytování støedního vzdìlání s maturitní zkouškou ve studijním oboru 68-42-M/003
Bezpeènostnì právní èinnost, støedního vzdìlání s maturitní zkouškou v nástavbovém
studijním oboru 68-42-L/504Policejní èinnost,

- provádìní odborné bezpeènostní pøípravy,
- poskytování jazykového vzdìlání pro Policii ÈR a Ministerstvo vnitra,

- poskytování souèinnosti Policii ÈR v souvislosti s akcemi zajiš�ujícími bezpeènost státu,
- podílení se na prevenci kriminality.

Škola je zøízena za úèelem:

Charakteristika školy



Støední policejní škola MV v Holešovì poskytuje služby pøi získávání a zdokonalování
odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel, pøi provozování støelnice (vèetnì oprav
zbraní), školní knihovny, sportovních a kulturních zaøízení, stanice technické kontroly
a stanice mìøení emisí, redakce a tisk studijních materiálù, autodopravya autoopravárenství.
Pro zajištìní všech èinností poskytuje ubytování a stravování pro potøeby Policie ÈR,
Ministerstva vnitra, organizaèních složek státu a státních pøíspìvkových organizací
zøízených v pùsobnosti Ministerstva vnitra.

Školahospodaøí s movitým i nemovitým majetkem v rozsahu urèeném zøizovací listinou, zákonem
è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, vyhláškou MF è. 62/2001 Sb., o hospodaøení organizaèních složek státu a
státních organizací s majetkem státu a zákonem è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù. Škola není oprávnìna
nemovitý majetek bez písemného souhlasu zøizovatele pøevést na tøetí subjekt, ani zatížit vìcným
bøemenem, pøípadnì jinými závazky. Dále není oprávnìna movitý majetek, který pøesahuje
potøeby pøíslušné organizaèní složky, bez písemného souhlasu zøizovatele pøevést na právnické
nebo fyzické osoby. Ministerstvo vnitra si podle § 12 odst. 6 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku
Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zcela
vyhrazuje schvalování smluv o úplatném nabytí nemovitých vìcí, bytù nebo nebytových prostor
školy.

Majetek školy:



Øeditel školy: vrchní rada plukovník JUDr. Josef ŠILPOCH

vrchní rada plukovník JUDr. Jaroslav MIKLÍK

vrchní rada plukovník Mgr. Jiøí VESELÝ

Zástupce øeditele pro výuku: vrchní rada plukovník Mgr. Vladimír DRÁPAL

vrchní rada plukovník Ing. Bc. Andrej ROHÁL

Zástupce øeditele pro výcvik: vrchní rada plukovník JUDr. Jaroslav MIKLÍK

Zástupce øeditele pro ekonomiku: Ing. Martin NOVOTNÝ

1. 9. 2006 - 31. 3. 2007
(k 31. 3. 2007 ukonèil na vlastní žádost služební pomìr
pøíslušníka Policie ÈR)

1. 4. 2007 - 30. 4. 2007
(povìøen øízením školy do ukonèení výbìrového øízení
a jmenování nového øeditele)

od 1. 5. 2007
(na základì výbìrového øízení ustanoven do funkce øeditele
školy)

1. 9. 2006 - 30. 6. 2007
(na vlastní žádost pøešel na jinou funkci ve škole)

od 1. 7. 2007
(povìøen výkonem funkce do ukonèení výbìrového øízení
a jmenování nového zástupce øeditele pro výuku)

1. 9. 2006 - 31. 7. 2007
(k 31. 7. 2007 ukonèil na vlastní žádost služební pomìr
pøíslušníka Policie ÈR)
Od 1. 8. 2007 do ukonèení výbìrového øízení funkce
neobsazena.

Údaje o vedení školy:



ØEDITEL SPŠ MV V HOLEŠOVÌ

Zástupce øeditele
pro výuku

Zástupce øeditele
pro ekonomiku

Investièní referent

Obchodní referent

Odd. materiálního
zabezpeèení

Finanèní oddìlení

Stavebnì ubytovací
oddìlení

Proviantní oddìlení

Automobilní oddìlení

Oddìlení výpoèetní
techniky

Asistent zástupce
øeditele pro výuku

Pøedmìt. oddìlení
poøádkové služby

Pøedmìt. odd. cizin.
a pohranièní služby

Pøedmìt. oddìlení
práva

Pøedmìt. oddìlení
kriminalistiky

Pøedmìt. odd. všeob.
vzdìláv. pøedmìtù

Pøedmìt. oddìlení
tìlesné pøípravy

Pøed. odd. policejní
psychol. a deontol.

Pøedmìt. oddìlení
dopravní služby

Pøedmìt. oddìlení
speciální pøípravy

Pøedm. odd. inform.
a techniky administr.

Odd. vychovatelù
ètyøletého MS

Odd. metod., integrace
a zabezpeè. výuky

Zástupce øeditele
pro výchovu a výcvik

Oddìlení vnitøní
a krizové pracovištì

Skupina
ochrany objektu

Oddìlení výkonu
odborné praxe

Oddìlení
výchovy a výcviku

Asistent øeditele

Oddìlení
personální práce

Právník školy

Interní auditor

Bezpeènostní
referent



Základní odborná pøíprava

Studim pro získání stupnì vzdìlání

Specializaèní a inovaèní kurzy

Pøehled vzdìlávacích programù školy
Kódové

oznaèení
Poèty

studujícíchOrganizace studiaPlný název vzdìlávacího programu

P1/0008 Základní odborná pøíprava pro vysokoškoláky,
služba poøádkové a dopravní policie

Studijní obor 68-42-M/003 Bezpeènostnì právní èinnost

P1/0009

P1/0010

P1/0016

P1/0017

P1/0018

P1/0020

Odb. pr.
- 4 let.

P2/0124

P2/0129

P2/0130

P2/0017

P2/0018

P2/0022

P2/0011

P2/0012

P2/0015

Základní odborná pøíprava pro vysokoškoláky,
služba cizinecké a pohranièní policie

Základní odborná pøíprava pro absolventy
4 letého studijního oboru 8-42-M/003 (døíve 68-52-6)

Základní odborná pøíprava
- služba poøádkové, dopravní a železnièní policie

Základní odborná pøíprava
- služba cizinecké a pohranièní policie

N - odborná praxe - 1. mìsíc

N - odborná praxe - 2. - 6. mìsíc - služba CPP

Specializaèní kurz pro vedoucí Inspektorátù pro zbranì,
støelivo a výbušniny a jejich zástupce SSÈ PÈR

Školení bezpeènosti práce pro instruktory služební pøípravy
práce ve výškách I. stupnì

Školení bezpeènosti práce pro instruktory služební pøípravy
práce ve výškách II. stupnì

Specializaèní kurz pro instruktory služební pøípravy
práce ve výškách I. stupnì

Specializaèní kurz pro instruktory služební pøípravy
práce ve výškách II. stupnì

Specializaèní kurz pro odbornou pøípravu odstøelovaèù

Metoda øešení konfliktù pomocí transakèní analýzy

Metoda øešení konfliktù pomocí transakèní analýzy
- výcvik lektorù

Inovaèní kurz informaèních a komunikaèních technologií

Odborná praxe v rámci 6 mìsíèní ZOP

Poèty ZOP celkem

Specializaèní kurzy celkem

3 mìsíce

5 mìsícù

25 dnù

3 dny

3 dny

1 týden

1 týden

1 týden

3 dny

3 dny

5 dnù

4 týdny

12 mìsícù

12 mìsícù

6 mìsícù

11 týd. soustø.

11 týd. soustø.

4 leté

13

236

0

91

526

245

92

97

33

25

13

15

18

108

31

12

28

12

1 076

283



Jazykové kurzy

Další kurzy

Kódové
oznaèení

Poèty
studujícíchOrganizace studiaPlný název vzdìlávacího programu

R4/0001

P6/0001

R5/0020

R5/0021

R5/0022

R4/0003

R4/0005

R4/0012

R4/0014

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupnì

Služební zkouška - pøípravný 5 denní kurz

Policejní jazyková zkouška SCPP - AJ

Policejní jazyková zkouška pro SPP a ŽP, SDP - NJ

Policejní jazyková zkouška - RJ

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupnì
po samostatné pøípravì

Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupnì

Nìmecký jazyk - zkouška MV 1. stupnì

Nìmecký jazyk - zkouška MV 1. stupnì
po samostatné pøípravì

Jazykové kurzy celkem

Další kurzy celkem

SPŠ MV v Holešovì celkem

300 hodin

5 dnù

5 x 14 dnù

5 x 14 dnù

5 mìsícù

300 hodin

300 hodin

300 hodin

300 hodin

31

83

53

16

7

21

23

0

0

75

159

1 829



Personální a statistické údaje
Vìková struktura

do 20 let - - - - 1 1 1 0,3

21- 30 let 6 1 7 11 11 22 29 9,2

31 - 40 let 28 1 29 18 25 43 72 22,9

41 - 50 let 29 6 35 23 37 60 95 30,1

51 - 60 let 33 2 35 29 42 71 106 33,7

61 let a více 7 - 7 5 - 5 12 3,8

celkem 103 10 113 86 116 202 315 100,0

muži mužiženy
policisté

vìk ženy
obèanští zamìstnanci

celkem celkem celkem %

do 20 let

10

20

30

40

50

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

28

6

0

29
33

7

110

6
2

0

18

11

0

23

29

5

25

11

1

37
42

0

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Obèanští zamìstnanci



Trvání pracovního a služebního pomìru

muži mužiženy
policisté

doba trvání ženy
obèanští zamìstnanci

celkem celkem celkem %

do 5 let 5 - 5 22 26 48 53 16,8

do 10 let 13 3 16 14 25 39 55 17,5

do 15 let 28 4 32 21 26 47 79 25,1

do 20 let 16 3 19 8 19 27 46 14,6

nad 20 let 41 - 41 21 20 41 82 26,0

celkem 103 10 113 86 116 202 315 100,0

10

20

30

40

50

0
do 15 let

28

4

21
26

do 10 let

13

3

14

25

do 5 let

5
0

22
26

do 20 let

16

3
8

19

nad 20 let

41

0

2120

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Obèanští zamìstnanci



jazyk 1. stupeò 2. stupeò 3. stupeò celkem

anglický jazyk 11 5 7 23

nìmecký jazyk 7 1 8 16

španìlský jazyk 1 - - 1

ruský jazyk - - 2 2

celkem 19 6 17 42

Úroveò jazykových znalostí

muži mužiženy
policisté

vìk ženy
obèanští zamìstnanci

celkem celkem celkem %

Údaje o dosaženém vzdìlání

základní - - - 1 10 11 11 3,5

støední vzdìlání - - - - 1 1 1 0,3

støední vzdìlání s VL 1 - 1 34 39 73 74 23,5

støední vzdìlání s MZ 22 - 22 29 40 69 91 28,9

vyšší odborné - - - - 2 2 2 0,6

vysokoškolské (Bc.) 6 1 7 - 1 1 8 2,6

vysokoškolské (Mgr.) 74 9 83 22 23 45 128 40,6

celkem 103 10 113 86 116 202 315 100,0

10

20

30

40

50

60

70

80

0
SV s VL

1 0

34
39

SV
0 0 0 1

ZV
0 0 1

10

SV s MZ

22

0

29

40

VO
0 0 0 2

VŠ -Bc.

6
1 0 1

VŠ - Mgr.

74

9

22

23



Výsledky pøijímacího øízení

Prospìch žákù v oboru bezpeènostnì právní èinnost

Podmínky pøijetí ke studiu
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

úspìšné vykonání pøijímacích zkoušek
velmi dobrý prospìch na základní škole
velmi dobrý zdravotní stav
velmi dobrá fyzická zdatnost
státní obèanství Èeské republiky

Pøihlášku ke studiu studijního oboru bezpeènostnì právní èinnost ve Støední policejní škole MV
v Holešovì podalo celkem 239 uchazeèù, z toho 106 chlapcù a 133 dívek.
K pøijímacím zkouškámse dostavilo 236 uchazeèù (106 chlapcù a130 dívek).
Ke studiu bylo pøijato 60 žákù, 53 pøímo a 7 v odvolacím øízení. Z tohoto poètu je 28 chlapcù
a 32 dívek.

1. 60 14 42 2 - 2 2 58

2. 57 10 46 - 1 - 1 57

3. 57 8 48 - - 1 - 56

4. 62 13 49 - - - - -

Celkem 236 45 185 2 1 3 3 171

Výsledky výchovy a vzdìlávání

Roèník Poèet
žákù

Prospìl
s vyzna-
menáním

Prospìl
Neprospìl

z jednoho
pøedmìtu

ze dvou
pøedmìtù

Zanechal
studia

Opravnou
zkoušku

splnil
Pokraèuje
ve studiu

Prospìl
s vyznamenáním

Prospìl

Neprospìl

19,31%

79,40%

1,29%



Hodnocení maturitních zkoušek z volitelných pøedmìtù

Tøída Anglický jazyk Nìmecký jazyk Matematika
Spoleèenské

vìdy

4. A 1,91 1,00 1,67 1,29

4. B 1,60 2,00 1,62 1,67

Celkem 1,76 1,50 1,64 1,48

Hodnocení maturitních zkoušek po pøedmìtech

Tøída Praktická
zkouška Èeský jazyk Právo Bezpeènostní

èinnost
Volitelný
pøedmìt

Celkový
prùmìr

4.A 1,36 2,21 1,88 1,85 1,47 1,75

4.B 1,34 2,00 1,69 2,10 1,72 1,77

Celkem 1,57 2,11 1,78 1,98 1,60 1,76

Celkové hodnocení maturitních zkoušek

Tøída Poèet
žákù

Prospìl
s vyznamenáním Prospìl Neprospìl Nematuroval

33 14 19 - -

29 13 16 - -

4.A

4.B

Celkem 62 27 35 - -

Prospìl
s vyznamenáním

Prospìl

56,45%

43,55%



Maturita naneèisto

Škola se zapojila do programu Maturita naneèisto 2007, který pøedstavoval v poøadí již sedmý
roèník pøípravného programu v rámci dlouhodobého cyklu Krok za krokem k nové maturitì.
Program byl pøipraven v souladu s koncepcí nové maturitní zkoušky podle školského zákona
è. 561/2004 Sb.

Zadávání zkoušek spoleèné èásti maturitní zkoušky se uskuteènilo podle jednotného
testovacího schématu ve všech pøihlášených støedních školách v termínu od 26. 3. do 29. 3. 2007.
Zadávaní zkoušek spoleèné èásti provedli vyškolení zadavatelé z øad pedagogických pracovníkù
pøíslušné školy podle jednotných pokynù. Na èinnost zadavatelù a prùbìh testování ve škole
dohlížel školní maturitní komisaø.

Do programu se pøihlásilo 1 050 škol s maturitnímroèníkem zevšech krajù, poèet pøihlášených
žákù dosáhl èísla 73 481.

Následující tabulka zobrazuje souhrnné výsledkyzkoušek v jednotlivých pøedmìtech..

Parlament ÈR schválil odklad nové maturitní zkoušky na rok 2010, kdy se bude poprvé konat
spoleèná èást maturitní zkoušky z èeského a cizího jazyka, volitelná èást maturitní zkoušky se
uskuteènípoprvé v roce 2012.

Èeský jazyk
Obor vzdìlání

Matematika Obèanský základ Anglický jazyk 1 Nìmecký jazyk 1

Srovnání dosažených výsledkù u Maturity naneèisto 2007

skóre úspìšnost skóre úspìšnost skóre úspìšnost skóre úspìšnost skóre úspìšnost

škola 18,8 44,9 33,6 67,1 54,5 61,9 19 52,8 13,6 37,8

kraj 19,5 46,5 26,0 51,9 51,5 58,6 62,5 62,5 33,7 44,9

ÈR celkem 19,5 46,5 24,9 49,7 51,0 57,9 58,8 58,8 34,4 45,9



Výsledky závìreèných zkoušek ZOP

druh
ZOP

18 mìsíèní

6 mìsíèní

10 mìsíèní

ZOP
CELKEM

termín poèet splnil nesplnilzkoušek studujících

XI/06 95 95 0

II/07 105 101 4

V/07 121 110 11

VIII/07 118 111 7

VI/07 62 59 3

VIII/07 30 28 2

VI/07

celkem 439 417 22

celkem 92 87 5

13 12 1

544 516 28

Výsledky pøijímacího øízení do služebního pomìru k Policii ÈR

chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky

53 27 53 18 34 4

Absolventi Uchazeèi o pøijetí k P ÈR Pøijato k PÈR

celkem celkem celkem

80 71 38

Splnil

Nesplnil

94,85%

5,15%



Ve školním roce 2006/2007 si doplòovalo èi rozšiøovalo pedagogickou odbornou kvalifikaci
29 pracovníkù školy.

Další vzdìlávání pracovníkù školy

Údaje o vzdìlávání pedagogických pracovníkù

Kurzy, studium, semináøe

- Domácí násilí,
- Antikorupèní strategie v principech integrity a etiky v policejní práci,
- Rasismus a extremismus,
- Identifikace vnìjších znakù pøi užití návykových látek,
- Výcvikový kurz transakèní analýzy I, II,
- Tvorba vzdìlávacích programù a problematika modulární výuky,
- Vzdìlávací cyklus o odborném vzdìlávání v Evropì,
- Mezinárodní pedagogická konference o vzdìlávání v policejních sborech v EU,
- Strategické nástroje pro management škol,
- Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizaèních metod ve výuce,
- Pøíprava na novou maturitu v jednotlivých pøedmìtech,
- Konference z anglického jazyka, nìmeckého jazyka,
- Didaktický semináø z matematiky,
- Autotec Brno - pøehled svìtové automobilové produkce,
- XV. semináø - zvyšování provozu na pozemních komunikacích,
- Semináø k èinnosti inspektorátù pohranièní a cizinecké policie na úseku,

mezinárodní silnièní pøepravy a silnièní pøepravy nebezpeèných vìcí,
- Aktuální problémy èinnosti Policie ÈR v boji s drogovou problematikou,
- Rizikové chování dospívajících,
- Komunikaèní dovednosti,
- Konflikt a jeho zvládání,
- Kurz výcviku snowboardu,
- Školení instruktorù vodní turistiky,
- Semináø k teorii edukaèních cílù a proaktivní výuce,

studium støedoškolské bakaláøské magisterské doktorandské jiné

policisté 0 2 8 1 1

obè. pracovníci 2 3 12 0 0

celkem 2 5 20 1 1



- Instrukènì metodické zamìstnání k problematice Schengenu,
- Instrukènì metodické zamìstnání k použití donucovacího prostøedku Taser X-26,
- Taktika služebních zákrokù,
- Mezinárodní konference Kriminalistika a forenzní disciplíny,
- Mezinárodní konference Internet a bezpeènost organizací,
- Využití sociálních a kulturních zvláštností a specifik etnických skupin pøi profilování,
- Školení k informaènímu systému ETØ,
- Instrukènì metodické zamìstnání k trestnímu øádu,
- Divácké násilí - trestnìprávní a psychologické aspekty,
- Praktická aplikace platné právní úpravy služebního pomìru pøíslušníkù

bezpeènostních sborù II,
- Pøíèiny a podmínky kriminality mládeže,
- Školení k informaènímu systému EKIS II WEB,
- Rekodifikace trestního zákona.

- Školení mzdových úèetních,
- Školení k roèní inventarizaci majetku a závazkù,
- Semináø k finanèní kontrole,
- Semináø Informaèní systém o veøejných zakázkách,
- Školení programu SAS,
- Osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe,
- Roèní zúètování mezd a platù,
- Služební dopravní prostøedky,
- IMZ Zmìny v systému programového financování,
- Sváøeèský kurz,
- Osobní konta policistù,
- Obsluha støedotlakých kotelen,
- Univerzální nakladaè UN-053,
- Školení k informaènímu systému WEB,
- Škoda Octavia RS,
- Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci,
- Obsluha zvedacího zaøízení,
- Škoda GT 502,
- Vysokozdvižné vozíky,
- Obsluha jeøábu,
- Škoda Roomster,
- Škoda GT 502.

Kurzy, studium semináøe

Údaje o vzdìlávání nepedagogických pracovníkù



Aktivity v rámci Evropské policejní akademie CEPOL

Nadace Hannse Seidela

Agentura FRONTEX

Úøad BPOL Schwandorf

Projekt Podpora rozvoje migraèního managementu v Gruzii a Moldávii

CEPOL každoroènì organizuje množství kurzù a semináøù pro vyšší
policejní management, sloužících k výmìnì zkušeností a k dalšímu
vzdìlávání policistù v zemích EU.

V únoru 2007 se v Øecku konal semináø s názvem Evropské policejní
vzdìlávací systémy.

Škola se zapojila do projektu s názvem Exchange Programme. Cílem tohoto projektu
je propagace vzájemné dùvìry mezi policisty a uèiteli ve èlenských státech EU, zlepšení kvality
policejní spolupráce, zejména v oblasti policejního výcviku a vzdìlávání.

V souladu s plánem spolupráce mezi MV ÈR a Nadací Hannse Seidela
se škola podílela na ètyøech akcích zamìøených na rozvoj metodiky výuky
odborných pøedmìtù.

Dùležitou souèástí práce agentury je aktualizace výukových modulù
Spoleèných osnov EU Common Core Curriculum. Osnovy tvoøí základ
vzdìlávacího programu základní odborné pøípravy pro cizineckou a pohranièní
policii.

Pokraèuje spolupráce s Úøadem BPOL Schwandorf v oblasti jazykové pøípravy
policistù a výkonu policejní služby. Nìmecká strana pøipravila pro pedagogické
pracovníky školy praktické zamìstnání zamìøené na problematiku služebních
zákrokù pod jednotnýmvelením a navýkon služby na mezinárodním letišti.

Uèitelé z pøedmìtového oddìlení cizinecké a pohranièní policie se zapojili do projektu
Podpora rozvoje migraèního managementu v Gruzii a Moldávii, jehož realizátorem byla
Mezinárodní organizace pro migraci.

Mezinárodní aktivity a projekty školy

Hanns
Seidel
Stiftung



Vzdìlávací aktivity v proškolování iráckého managementu

Vzdìlávací programy Evropské unie

Pohár policejního prezidenta ve støelbì z odstøelovací pušky

Spolupráce se zahranièními školami policejních sborù

V rámci dlouhodobého projektu Vytváøení kapacit v oblasti migraèního managementu v Iráku
se na škole uskuteènil kurz pro management irácké policie zamìøený na odhalování falešných
a pozmìnìných dokladù.

Odbor vzdìlávání a správy policejního školství MV realizoval spolu
s nìmeckými partnery projekt Transition Facility Antikorupèní strategie
v principech integrity a etiky v policejní službì. Jeden z øady semináøù, které
vedli policisté z Hamburku, se konal v naší škole za úèasti uèitelù jednotlivých
pøedmìtových oddìlení.

Škola je spolupoøadatelem mezinárodního závodu odstøelovaèù. Ve dnech 15. - 18. kvìtna
2007 se uskuteènil již 9. roèník této soutìže na støelnici ve Vojenském újezdu Libavá.

- Szkola Policii v Pile, Polsko

- Centralny ošrodek szkolenia straže graniènejv Koszalinu, Polsko

- Stredná odbornáškola Policajného sboru v Pezinku, Slovensko

- Forbildungsinstitut der Bayerischen Polizei vAinringu, Nìmecko

- Bayerische Bereitschaft polizei II.BPAv Eichstadtu, Nìmecko



Aktivity a prezentace školy na veøejnosti

Støedoškolská odborná èinnost

Mezinárodní program pro mládež s názvem Cena vévody z Edinburgu

Úèast v jazykových soutìžích

Vánoèní jazykové soutìže

Konverzaèní soutìže

Jazykový projekt E-twinning

Zapojení školy do Støedoškolské odborné èinnosti je tradiènì vìnována znaèná
pozornost. Škola se podílí nejen úèastí studentù, ale i organizaèní pomocí pøi
zabezpeèení celostátního kola, pøípadnì zapojením uèitelù v hodnotících komisích
mìstského, okresního a krajského kola. Letošní pøehlídky Støedoškolské odborné
èinnosti se zúèastnilo celkem 12 soutìžních prací. Do okresního kola postoupilo
6 soutìžních prací, 4 postoupily do krajského kola. Jedna soutìžní práce postoupila
do celostátního kola, ve kterém obsadila 10. místo v soutìžním oboru Filozofie, politologie
a ostatní humanitní a spoleèenskovìdní obory. Autorem práce s názvem Definice terorismu je žák
3. roèníku Zdenìk Vyskoèil, práci vedl kpt. Mgr. Josef Hitmár.

SPŠ MV v Holešovì je od roku 2006 zapojena do programu pro mládež Cena vévody
z Edinburgu. Cílovou skupinou je mládež od 14 do 26 let, ze školy je zapojeno 6 žákù všech
roèníkù ètyøletého maturitního studia. Od doby vstupu do programu dosáhli žáci bronzového
odznaku.

Každoroènì se ve škole konají vánoèní jazykové soutìže pro žáky všech roèníkù ètyøletého
maturitního studia.

V letošním školním roce probìhly soutìže z anglického jazyka (27 žákù), nìmeckého jazyka
(15 žákù, ruského jazyka (18 žákù) a èeského jazyka(24 žákù).

Pod záštitou MŠMT každoroènì probíhají konverzaèní soutìže v cizím jazyce. V únoru 2007
se konalo školní kolo konverzaèní soutìže v anglickém (5 žákù) a nìmeckém jazyce (5 žákù).
Do okresního kola postoupila 1 žákynì 2. roèníku, která se umístila na 4. místì v kategorii anglický
jazyk.

V lednu 2007 vyhodnocovala pražská poboèka nakladatelství
HUEBER jazykové projekty. Skupina 8 žákù 2. roèníku obsadila
2. místo v rámci ÈR s projektem Setkání nìmecky mluvících
osobností.



Preventivní programy pro žáky základních a støedních škol v regionu

Sportovní aktivity

Besip

Protidrogová prevence

Semináø mravní a køes�anské výchovy

Žáci školy se podílí na preventivních akcích urèených školám Zlínského kraje.
Jako pøíklad uvádíme populární akci Na kole jen s pøilbou. V oblasti bezpeènosti
a plynulosti silnièního provozu pùsobí žáci jako lektoøi na prvním stupni základních
škol.

Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlínì a Centrem prevence ve Zlínì
bylo proškoleno 43 peer aktivistù, kteøí vlastní certifikát, na jehož základì realizují peer programy
v rámci Zlínského kraje. Na podporu tìchto aktivit škola pøipravila a zrealizovala projekt, který byl
pøijat a schválen Krajským úøadem Zlínského kraje.

V oblasti protidrogové prevence se osvìdèila spolupráce s Národní protidrogovou centrálou
a skupinou kriminální policie a vyšetøování Praha, které ve škole pravidelnì zajiš�ují pøednášky
a besedypro žáky ètyøletého maturitního studia a studující základní odborné pøípravy.

Pod patronací pøedmìtového oddìlení policejní psychologie a deontologie probíhá semináø
mravní a køes�anské výchovy, jehož cílem je vytváøení hodnotového systému žákù a podpora
profesní etiky.

Škola je èlenem Asociace školních sportovních klubù ÈR (ASŠK). ASŠK je zastoupena
fungujícím školním sportovním klubem i v organizaèní struktuøe. Sportovní klub sdružuje
pøíznivce florbalu, kopané, atletiky, silového víceboje. ASŠK pravidelnì poøádá sportovní akce
na okresní, krajské i celostátní úrovni. Jedná se o soutìže v silovém víceboji, minikopané, atletice,
pøespolním bìhu a další.

Ve škole studují vynikající sportovci, kteøí reprezentují školu, Ministerstvo vnitra i Èeskou
republiku.

Mezi nejúspìšnìjší patøí:

Jiøí Orság - 2x 3. místo na mistrovství svìta ve vzpírání, 2. místo na mistrovství
Evropské unie

Barbora Jalùvková - èlenka reprezentaèního družstva v házené
Jiøí Plic - 2. místo na mistrovství ÈR ve freestyle

Øada sportovcù pùsobí v nejvyššíchsoutìžích ÈR( kopaná, judo, vzpírání, házená, atletika).



Volnoèasové aktivity

Parlament dìtí a mládeže

Další významné aktivity žákù a studujících

Mimoøádné pedagogické aktivity uèitelù

Škola je zapojena do spolupráce s centry volnoèasových aktivit v regionu, která spolupracují
se školou pøi vedení kroužkù, pøi organizování velkých celomìstských akcí pro dìti jako jsou
Pohádkový les, Vánoce na Valašsku, Olympiáda mateøských škol, Den dìtí. Souèasnì žáci
zajiš�ují dohled ve volnoèasových klubech v Holešovì.

Škola má zastoupení v orgánech studentské samosprávy v rámci mìsta Holešova i v Parlamentu
dìtí a mládeže mìsta Holešova. Rada studentù Støední policejní školy MV v Holešovì v nìm má
svého voleného zástupce, který se pravidelnì úèastní jednání.

- 10.maturitní ples školy,
- úèast na celostátní pøehlídce amatérských divadelních souborù v Písku a na Mezinárodním

mládežnickém festivalu Pramene talentov v Turèianských Teplicích,
- charitativní akce pro dìtský fond OSN-UNICEF,
- spolupráce se støedisky volného èasu Duha

a TYMY,
- èinnost školního rozhlasového kroužku,
- prezentace èinnosti Policie ÈR a dopravní výchova ve školách a mìstech Zlínského

a Olomouckého kraje, jako Dnys Policií ÈR, Na kole jen s pøilbou, Den bezaut,
- zajiš�ování bezpeènosti pøi sportovních, kulturních a spoleèenských akcích - Velká cena

Brna, Barum rallye, návštìva 17 prezidentù v Brnì,
- spolupráce pøi pátracích akcích vyhlášených okresními øediteli Policie ÈR,
- spolupráce na cvièeních integrovaného záchranného systému ve Zlínském kraji,
- spolupráce pøi výcviku poøádkových jednotek v Milovicích.

- pøedmìtová komise techniky administrativy pøipravuje studenty ke složení státní zkoušky
v psaní na klávesnici,

- pøedmìtové oddìlení informatiky zajiš�uje pro žáky pøístup na internet,
- pøedmìtové oddìlení policejní psychologie a deontologie zajiš�uje èinnost pedagogicko-

psychologické poradny ve školevèetnì výchovného poradenství,
- spolupráce pedagogù školy s Policejní akademií v Praze, Ostravskou univerzitou v Ostravì,

Palackého univerzitou v Olomouci, Univerzitou Tomáš Bati ve Zlínì,
- spolupráce se støedními školami v Holešovì, Justièní akademií v Kromìøíži, Soukromou

støední odbornou školou ochrany osob a majetku v Ostravì, se støedními odbornými školami
Trivis,

- zajištìní odborných semináøù pro policejní praxi,
- zajištìní pøekladatelské služby a tlumoèení propotøeby Policie ÈR,
- èinnost divadelního souboru La Rottal,
- spolupráce s Vìzeòskou službou ÈR.

s Mìstským kulturním støediskem v Holešovì a



V hodnoceném školním roce byly provedeny na Støední policejní škole MV v Holešovì
tyto inspekèní kontroly:

Pøi provedených kontrolách nebyly zjištìny závažné nedostatky, závažná porušení právních pøedpisù
nebo škoda na majetku státu. Na základì doporuèení kontrolních orgánù byla pøijata øada rùzných opatøení
k nápravì vìcnýchnedostatkù nebo zefektivnìní èinnosti.

Pøi kontrolách provedených vlastními kontrolními orgány nebyly zjištìny závažné nedostatky nebo
závažná porušení právních pøedpisù. Zjištìné vìcné nedostatky byly okamžitì uvedeny v bezvadný stav
a pøijeta nová opatøení k zamezení vzniku pøípadných nedostatkù.

V období školního roku bylo v souladu s plánem interního auditu u Støední policejní školy MV
v Holešovì provedeno 5 interních auditù, z toho 1 následný. Auditované oblasti nevykazují zásadní
nedostatky, ani závažná porušení platných právních pøedpisù. Na základì doporuèení auditora bylo pøijato
6 opatøení ke zlepšení èinnosti.

Kontrolní a hospitaèní èinnost v oblasti výchovnì vzdìlávacího procesu byla zamìøena pøedevším
na èinnost zaèínajících pedagogù, monitoring realizace novì zavádìných vzdìlávacích programù,
integraci výuky, rozvoj práce s moderními didaktickými prostøedky a v neposlední øadì na stav a úroveò
vedení pedagogické dokumentace.

Výsledky sledovaných oblastí jsou hodnoceny celkovì jako velmi dobré a dokládají, že management
školyvytváøí pro výchovnìvzdìlávací práci školy dobrépodmínky.

Termín Kontrolu provedl Pøedmìt kontroly

Všeobecná zdravotní pojiš�ovna
ÈR

Okresní správa
sociálního zabezpeèení

Kromìøíž

Krajský úøad Zlínského kraje
Odbor dopravy

a silnièního hospodáøství

Ministerstvo vnitra
Odbor vzdìlávání a správy

policejního školství

Ministerstvo vnitra
Odbor sociálního zabezpeèení

Ministerstvo vnitra
Odbor interního auditu a supervize

Národní archiv Praha

Kontrola plateb pojistného na všeobecné
zdravotní pojištìní a dodržování

ostatních povinností plátce pojistného

Kontrola pojistného, plnìní povinností
v nemocenském pojištìní a výplaty dávek

nemocenského pojištìní

Namátková kontrola plnìní povinností
a podmínek stanovených zákonem

v souladu s § 81 odst. 1 zákona s ovìøením
dodržování technologického postupu
pøi provádìní technických prohlídek

Kontrola prùbìhu pøijímacího øízení
do 1. roèníku maturitního studia

Kontrola pracovištì sociálního zabezpeèení
vedení evidencí v oblasti sociálního zabezpeèení

pøíslušníkù Policie Èeské republiky

Supervize zadávání malých zakázek
za období let 2005 a 2006

Kontrola spisové a archivní služby

Záøí 2006

Øíjen 2006

Øíjen 2006

Kvìten 2007

Èerven 2007

Srpen 2007

Srpen 2007

Údaje o výsledcích inspekèní èinnosti



Organizaèní složka státu Èeská republika - Støední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešovì
hospodaøí s majetkem v celkové hodnotì 792 300 330 Kè - viz pøiložená tabulka. Majetek je v nejvìtší míøe
využíván k poskytování vzdìlání v jednotlivých studijních oborech. Dále se majetek využívá k dalším
èinnostem souvisejícím se zajištìním vzdìlávání - závodní stravování, provozování støelnic, zdokonalování
odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel, finanèní, materiální a technické zabezpeèení výuky,
personální zabezpeèení, provoz autodopravy, autoopravárenství (autoopravna, stanice technické kontroly
a stanice mìøení emisí).

Jak již právní forma naznaèuje, SPŠ MV v Holešovì neodepisuje majetek. Vìcná bøemena
na nemovitém majetku nejsou. V roce 2006 pohledávala SPŠ MV v Holešovì finanèní plnìní po lhùtì
splatnosti ve výši 120 752 Kè. Jedná se o dlouhodobé pohledávky, které jsou pøedmìtem právního sporu,
protože jednotliví dlužníci jsou v konkurzním øízení. Ostatní pohledávky nepøekroèily k 31.12.2006 lhùtu
splatnosti. Vroce 2006 nebyla žádná pohledávka odepsána.

Název Stav k 1. 1. 2006 Stav k 31. 12. 2006

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 939 558,91 1 946 760,91
Software (013) 659 172,85

Drobný DNM 018()

Stavby (021) 611 813 769,36 616 209 298,86

Samostatné movité vìci (022) 80 941 962,39 80 649 633,32

Drobný DHM (028) 64 721 171,23 63 250 755,20

Nedokonèený DHM (042) 1 476 959,50 1 976 995,94

Materiál na skladì (112) 7 665 460,89 8 229 057,89

Zvíøata (124) 23 000,00 31 000,00

Odbìratelé (311) 752,00 906,00

Poskytnuté provozní zálohy (314) 1 433 033,00 1 805 530,00

Pohledávky za rozpoèt. pøíjmy (315) 1 349 060,00 1 653 589,00

Daò z pøidané hodnoty (343) 31 543,59 102 146,66

Pohledávky za zamìstnanci (335) 129 354,00 201 841,00

Jiné pohledávky (378) 42 223,58 57 875,59

Bìžný úèet (241) 840 895,12 345 351,58

Bìžný úèet FKSP (243) 7 697,81 3 248,81

Ostatní bìžné úèty (245) 10 285 678,00 12 047 705,00

Pøíjmový úèet (235) 0,00 0,00

Bìžné úèty finanèních fondù (225) 4 614 205,50 1 096 470,80

Limity výdajù (221) 0,00 0,00

Materiální náklady (410) 0,00 0,00

Služby (420) 0,00 0,00

Cestovné (430) 0,00 0,00

Mzdové a ost. osobní náklady (440) 0,00 0,00

Dávky sociálního zabezpeèení (450) 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 763 937 867,98 767 070 688,82

Obìžná aktiva 26 422 903,49 25 574 723,06

AKTIVA celkem 792 300 330,38 794 592 172,79

Základní údaje o hospodaøení školy



Pøehled rozepsaných závazných ukazatelù

Ukazatel
Mimorozp.

zdroje Skuteènost
Ukazatel

schválený po zmìnách

Majetkové a zvláštní fondy 770 937 688,17 774 276 860,42

Finanèní a penìžní fondy 4 748 988,31 4 748 988,3

Zdroje krytí prostøedkù hospodaøení 0,00 0,00

Výsledek hospodaøení 5 972 467,12 4 504 907.14

Cizí zdroje 10 641 186,78 12 117 056,18

PASIVA celkem 792 300 330,38 794 592 172,79

Fond dlouhodobého majetku (901) 765 877 426,89 765 017 449,73

Fond obìžných aktiv (902) 5 060 261,28 5 259 410,69

Fond kult. a soc. potøeb (912) 134 782,81 175 886,81

Fond rezervní (914) 4 614 205,50 1 096 470,80

Financování výdajù OSS (201) 0,00 0,00

Bankovní úèty k limitùm (223) 0,00 0,00

Vyúèt. pøíjmù k bìžné èinosti (205) 0,00 0,00

c) Saldo výdajù a nákladù (+/- 964) 4 628 377,79 5 293 761,25

d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/- 965) 1 344 089,33 1 632 137,33

Zamìstnanci (331) 2 917 037,00 1 752 258,00

Závazky ze soc. zab. a zdrav. poj. (366) 3 36 819,00 4 009 873,00

Ostatní pøímé danì (342) 944 147,00 1 160 374,00

Daò z pøidané hodnoty (343) 0,00 0,00

Jiné závazky (379) 3 403 183,78 5 194 551,18

Pøíjmy 16 702 000 16 855 000 - - - 21 426 671

Výdaje celkem 163 033 000 172 470 000 4 505 499 176 049 299

Bìžné výdaje celkem 146 559 000 152 036 000 1 005 220 152 156 963

Výdaje na fin. prog. reprod. majetku (bez výzkumu a vývoje) 16 474 000 20 434 000 3 500 279 23 892 337

Výzkum a vývoj celkem (neinvestièní + kapitálové) 0 0 - - - 0

v tom: nedaòové a kapitálové pøíjmy a pøíjm. dotace 1 633 000 1 633 000 - - - 6 471 208

pøíjmy z poj. na soc. zab. a pøísp. na st. pol. zam. 15 069 000 15 222 000 - - - 14 955 463

z toho pojistné na dùchodové pojištìní 12 410 000 12 536 000 - - - 12 314 836

z toho: platy zamìstnancù a ostatn platby za proved. práci 86 559 000 87 141 000 119 794 87 255 556

v tom: prostøedky na platy 84 574 000 85 156 000 - - - 85 155 072

OPPP 1 985 000 1 985 000 119 794 2 100 484

Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 29 601 000 30 033 000 - - - 30 032 556

Pøevod fondu kulturních a sociálních potøeb 1 691 000 1 703 000 74 709 1 777 633

Dùchody 0 0 - - - 0

Ostatní sociální dávky 773 000 773 000 631 571 681 571

Ostatní bìžné výdaje (bez výzkumu a vývoje) 27 935 000 32 386 000 179 146 32 409 647

v tom: adresné platby 0 0 - - - 0

ostatní provozní výdaje 27 935 000 32 386 000 179 146 32 409 647

neinvestièní dotace nestát. nezisk. org. 0 0 - - - 0



V oblasti nedaòových a kapitálových pøíjmù došlo ke zvýšení oproti roku 2005 o 24,92 %,
tj. o 4 274 tis. Kè. Na nárùst pøíjmù mìly vliv pøíjmy z rezervních fondù, které se oproti r. 2005
zvýšily o 3 702 tis. Kè.

Na seskupení RP 211* byly realizovány nahodilé pøíjmy - za prodej stravenek cizím
strávníkùm. V seskupení RP 213* jsou pøevážnì pøíjmy za pronájmy prostor v objektech naší školy,
jde o prostory prodejny potravin (bufetu), restaurace v budovì internátu A, pronájem prostorù pro
nápojové automaty. Dále jde o pronájem stomatologické ordinace a laboratoøe, pronájem
rehabilitaèního støediska a pronájem prostor pro masérské a pedikúrní služby. Velká èást pøíjmù
tohoto seskupení rozpoètových položek plyne z poskytování ubytování studentùm støední
odborné školy v internátech. Pøíjmy z pronájmù se snížily oproti roku 2004 o 137 tis. Kè, dùvodem
je nižší poèet studentù platících ubytování v internátì.

V seskupení RP 214* se jedná o úroky pøijaté z prostøedkù na bankovních úètech.

V rámci ostatních nedaòových pøíjmù RP 231* jsou pøíjmy z prodeje neinvestièního majetku,
tj. kovový odpad a šrot, pøípadnì odpadové døevo. V rámci ostatních nedaòových pøíjmù RP 232*
figurují pøíjmy z plnìníod pojiš�oven, splátky náhradza vzdìlání, platby za škody.

V roce 2006 nebyly realizovány žádné pøíjmy zodprodeje investièního majetku.

Nahodilé pøíjmy RP 232990 se zvýšily oproti roku 2005 o 27 tis. Kè. Tuto položku tvoøí
náhrady za studium, vratky platù 12/2005 a vratky odvodù 2% hrubých mezd na FKSP za 12/2004.

Rozbor pøíjmù z pojistného na sociální zabezpeèení a pøíspìvkù na státní politiku
zamìstnanosti je závislýna objemu vyplacených služebních pøíjmù policistù stálého stavu SPŠ MV
v Holešovì. V roce 2006 nebyly odvedeny žádné sankce z opoždìného nebo nesprávného
odvodu. Výpoèet pro odvod tìchto pøíjmù je realizován v SAP R/3 HR3. Výstupy z HR3 jsou
prùbìžnì kontrolovány s èástkami zaúètovanými v úèetnictví na pøíslušných pøíjmových úètech
a rozpoètových položkách.

Vycházíme-li ze sestavy SAP R/3 k 31.12.2006, je v èerpání zahrnut prosinec 2005 a není zde
zahrnut prosinec 2006, tím dochází ke snížení pøíjmù vzhledem k tomu, že prostøedky byly
pøevedeny na úèet cizích prostøedkù anebyly k 31.12.2006 zúètovány.

Vyhodnocení údajù o pøíjmech



Výroèní zpráva o èinnosti školy byla vypracována v souladu s § 10 zákona è. 561/2004 Sb.,
o pøedškolním, základním, støedním a vyšším odborném a jiném vzdìlávání a v souladu
s vyhláškou Ministerstva vnitra è. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zaøízení zøizované
Ministerstvem vnitra provádìjí nìkterá ustanovení školského zákona a kterou se stanoví náležitosti
výroèní zprávy o èinnosti školy.

Ve školním roce 2006/2007 splnila škola základní cíle a úkoly vzdìlávacího a výchovného
procesu. Øada absolventù prošla úspìšnì pøijímacím øízením k Policii ÈR, mnozí z nich byli
úspìšní pøi pøijímacích zkouškách na vysoké školy. Žáci a studující se úèastnili celé øady projektù
a úspìšnì reprezentovali školu na veøejnosti.

O kvalitì vzdìlávacích programù mimo jiné svìdèí i fakt, že škole byl 12. øíjna 2007 pøiznán titul
Fakultní škola Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì - Fakulty humanitních studií. Výsledky dosažené
v uplynulém školním roce pøi vyhodnocení kvality vzdìlávacích programù poskytovaných
ve Støední policejní škole MVv Holešovì jsou pro budoucí obdobízavazující.

V Holešovì 23. øíjna 2007

vrchní rada
plukovník Mgr. Jiøí Veselý

øeditel školy

Výroèní zpráva byla projednána radou øeditele školy 22. øíjna 2007.

Závìr výroèní zprávy
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