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Vyšší policejní škola a Støední policejní škola MV v Holešovì
vstupovala do školního roku 2007/2008 s vizí kvality a efektivnosti
ve všech oblastech své práce. Po výrazných personálních
zmìnách ve vedení školy stál pøed managementem školy úkol tuto
vizi transformovat do øízení, soustavy cílù a postupù jejich
dosažení. Pøi definování konkrétních cílù a priorit jsme vycházeli
z analýzy èinnosti školy, zejména jejích silných a slabých stránek
a analýzy potøeb Ministerstva vnitra a zdrojových možností
rozvoje. Jako prvoøadé byly zaøazeny cíle a úkoly s pøímou vazbou
na vyšší kvalitu výchovnì-vzdìlávacího pùsobení ve všech

formách pedagogické èinnosti školy, orientace na zlepšení manažérské práce vedoucích
pracovníkù všech stupòù øízení a hlavním kritériem se stala kvalita a úspìšnost našich
absolventù.

Oproti døívìjším letùm, kdy bylo ve škole 600-700 žákù a studentù, jich usedla do školních
lavice v tomto školním roce více než tisícovka, to znamená, že byla výraznì zvýšena efektivita
práce školy.

V prùbìhu roku udìlilo Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy akreditaci
vzdìlávacímu programu pro poskytování vzdìlání ve vyšší policejní škole a tím se vytvoøil
základ pro celoživotní vzdìlávání policistù.

Jako jediná škola v síti policejních škol jsme však nadále také støední policejní školou, která
poskytuje støedoškolské vzdìlávání v maturitním studijním oboru Bezpeènostnì právní
èinnost a jediná, která poskytuje vzdìlávání pro policisty služby cizinecké policie.

V rámci pøipravovaného projektu „Policie pro všechny“ bylo pro nový školní rok
vytipováno a pøipraveno ke studiu 20 žákù z øad národnostních menšin a vytváøí se podmínky
pro multikulturní zastoupení národnostních menšin v øadách Policie ÈR.

V prùbìhu roku se zaèala intenzívnì rozvíjet spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlínì, zejména s Fakultou humanitních studií, a to pøedevším v oblasti studijních programù,
vzdìlávání pedagogù a pùsobení pedagogù fakultyna naší škole.

Uplynulý školní rok je možné struènì charakterizovat jako rok splnìných cílù
deklarovaných strategickým zámìrem, rok rùstu výkonù ve všech hlavních oblastech èinnosti
školy. Hodnotící soudy o práci školy v celé její šíøi je možno vyvodit z faktických podkladù,
které jsou dále pøedloženy k informaci a zachycují hlavní události a výsledky práce v prùbìhu
školního roku 2007/2008.

vrchní rada plk. Ing. Jan Dvoøák
øeditel školy

Slovo øeditele školy



Název zpracovatele:

Adresa sídla:
IÈO:
Zpùsob zøízení:
Název zøizovatele:

Poštovní adresa:

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

Vyšší policejní škola a 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 republiky a jejím vystupování v právních vztazích
vykonáváMinisterstvo 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,

Vyšší policejní škola a 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,
IÈO: 00007064
Vyšší policejní škola a Støední policejní škola Ministerstva vnitra
v Holešovì

- poskytování vyššího odborného vzdìlání v oboru vzdìlání 68-42-N/.. Bezpeènostnì
právní èinnost ukonèeného absolutoriem a støedního vzdìlání s maturitní zkouškou
v oboru 68-42-M/003 Bezpeènostnì právní 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



Vyšší policejní škola a 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 tisku studijních materiálù, autodopravy
a 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.

Škola hospodaøí 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 Mgr. Jiøí VESELÝ

vrchní rada plukovník Ing. Jan DVOØÁK

Zástupce øeditele pro výuku: vrchní rada plukovník Ing. Bc. Andrej ROHÁL

vrchní rada plukovník Mgr. Bc. René DOÈEKAL

Zástupce øeditele pro výcvik:

vrchní rada plukovník Mgr. Ivo SKALICKÝ

vrchní rada plukovník Ing. Bc. Andrej ROHÁL

Zástupce øeditele pro ekonomiku: Ing. Martin NOVOTNÝ

1. 5. 2007 - 30. 6. 2008
(k 30. 6. 2008 skonèil na vlastní žádost služební pomìr
pøíslušníka Policie ÈR)

od 1. 7. 2008 ustanoven do funkce øeditele školy
rozhodnutím ministra vnitra

od 1. 7. 2007 - 31. 10. 2007
(povìøen výkonem funkce do ukonèení výbìrového øízení
a ustanovení nového zástupce øeditele pro výuku)

od 1. 11. 2007
(na základì výbìrového øízení ustanoven do funkce
zástupce øeditele školy pro výuku)

Od 1. 8. 2007 do ukonèení výbìrového øízení funkce
neobsazena.

1. 11. 2007 - 29. 2. 2008
(na základì výbìrového øízení ustanoven do funkce
zástupce øeditele školy pro výcvik)
(k 29. 2. 2008 skonèil na vlastní žádost služební pomìr
pøíslušníka Policie ÈR)

1. 11. 2007 - 29. 2. 2008
(na základì výbìrového øízení ustanoven do funkce
zástupce øeditele školy pro výcvik)

Od 1. 4. 2004 jmenován do funkce zástupce øeditele školy
pro ekonomiku

Údaje o vedení školy



ØEDITEL VPŠ a 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 a spojovací

Pøedmìt. oddìlení
speciální pøípravy

Pøedm. odd. inform.
a techniky administr.

Odd. vychovatelù
ètyøletého MS

Rada prevence
a propagace

Projektový manager

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

Odd. metod., integrace
a zabezpeè. výuky

Zástupce øeditele
pro výchovu a výcvik

Skupina
ochrany objektu

Oddìlení výkonu
odborné praxe

Oddìlení
výchovy a výcviku

Kanceláø øeditele

Oddìlení
personální práce

Právník školy

Interní auditor

Bezpeènostní
referent

Organizaèní struktura školy k 1. 9. 2008



Základní odborná pøíprava

Studim pro získání stupnì vzdìlání

Pøehled vzdìlávacích programù školy
Kódové

oznaèení
Poèty

studujícíchOrganizace studiaPlný název vzdìlávacího programu

P1/0021
Základní odborná pøíprava pro vysokoškoláky - mimoprávní obor
služba poøádkové, dopravní a železnièní policie

Základní odborná pøíprava pro vysokoškoláky - právní obor
služba poøádkové, dopravní a železnièní policie

Základní odborná pøíprava pro absolventy 4 letého studijního
oboru 68-42-M/... pro službu cizinecké policie

Základní odborná pøíprava
- služba poøádkové, dopravní a železnièní policie

Základní odborná pøíprava pro 3. a 4. TT
- služba poøádkové, dopravní a železnièní policie

Základní odborná pøíprava
- služba cizinecké policie

N - odborná praxe - 1. mìsíc

N - odborná praxe - 2. a 3. mìsíc

N - odborná praxe - 2. - 6. mìsíc

Základní odborná pøíprava
- služba cizinecké policie

Základní odborná pøíprava pro absolventy 4 letého studijního
oboru 68-42-M/... pro službu poøádk., doprav. a žel. policie

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

P1/0024

P1/0022

P1/0023

P1/0016

P1/0017

P1/0025

P1/0027

P1/0018

P1/0019

P1/0018

Poèty ZOP celkem

12 mìsícù
6 mìsícù

12 mìsícù
6 mìsícù

6 mìsícù

6 mìsícù

6 mìsícù

4 týdny

2 mìsíce

5 mìsícù

6 mìsícù

12 týdnù

10 týdnù

4 leté

90

229

7

11

73

167

18

118

42

115

297
268

99
29

1 334

Specializaèní a inovaèní kurzy

P2/0124 Specializaèní kurz pro vedoucí Inspektorátù pro zbranì,
støelivo a výbušniny a jejich zástupce SSÈ PÈR 25 dnù 27

P2/0129 Školení bezpeènosti práce pro instruktory služební pøípravy
práce ve výškách I. stupnì

3 dny 40

P2/0130 Školení bezpeènosti práce pro instruktory služební pøípravy
práce ve výškách II. stupnì

3 dny 15

P2/0017 Specializaèní kurz pro instruktory služební pøípravy
práce ve výškách I. stupnì 1 týden 3

P2/0018
Specializaèní kurz pro instruktory služební pøípravy
práce ve výškách II. stupnì 1 týden 11

P2/0022 Specializaèní kurz pro odbornou pøípravu odstøelovaèù 1 týden 113

P2/0011 Metoda øešení konfliktù pomocí transakèní analýzy 3 dny 85

P2/0015 106

P2/0015

P2/0015

Inovaèní kurz informaèních a komunikaèních technologií

MS PowerPoint - základní kurz

MS PowerPoint - pokroèilé techniky

5 dnù

2 dny

2 dny

31

12

Specializaèní kurzy celkem 443



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

VPŠ a 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

43

32

122

44

10

30

18

10

5

106

176

2410



Personální a statistické údaje
Vìková struktura

Muži MužiŽeny
Policisté

Vìk Ženy
Obèanští zamìstnanci

Celkem Celkem Celkem %

10

20

30

40

50

0 0 0 0 0

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Obèanští zamìstnanci

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více let

29

5

29
25

544
7

3
0

16

10

24
29

11

25

9

33

45

1

do 20 let - - - - - - - -

21- 30 let 5 4 9 10 9 19 28 8,9

31 - 40 let 29 4 33 16 25 41 74 23,4

41 - 50 let 29 7 36 24 33 57 93 29,5

51 - 60 let 25 3 28 29 45 74 102 32,4

61 let a více 5 - 5 11 1 12 17 5,8

Celkem 93 18 111 90 113 203 314 100

% 29,5 6,0 35,5 28,6 35,9 64,5 100,0 x



Trvání pracovního a služebního pomìru

10

20

30

40

50

0

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy

Obèanští zamìstnanci

Muži MužiŽeny
Policisté

Doba trvání Ženy
Obèanští zamìstnanci

Celkem Celkem Celkem %

do 15 let

22

5

22

15

do 10 let

12
8

14

22

do 5 let

6
1

27

38

do 20 let

44

4
8

19

nad 20 let

9

0

1919

do 5 let 6 1 7 27 38 65 72 22,7

do 10 let 12 8 20 14 22 36 56 17,7

do 15 let 22 5 27 22 15 37 64 21,0

do 20 let 44 4 48 8 19 27 75 23,7

nad 20 let 9 - 9 19 19 38 47 14,9

Celkem 93 18 111 90 113 203 314 100

% 29,5 6 35,5 28,6 35,9 64,5 100 x



Údaje o dosaženém vzdìlání

10

20

30

40

50

60

70

80

0
SV s VLSVZV SV s MZ VO VŠ -Bc. VŠ - Mgr.

Muži MužiŽeny
PolicistéDosažený stupeò

vzdìlání Ženy
Obèanští zamìstnanci

Celkem Celkem Celkem %

1 0

34
38

0 0 0 00 0 1

8

19

0

29

41

0 0 0 2

9
4

1 2

64

14

25
22

Základní - - - 1 8 9 9 2,9

Støední vzdìlání - - - - - - - -

Støední vzdìlání s VL 1 - 1 34 38 72 73 23,1

Støední vzdìlání s M 19 - 19 29 41 70 89 28,1

Vyšší odborné - - - - 2 2 2 0,7

Vysokoškolské Bc. 9 4 13 1 2 3 16 5,1

Vysokoškolské Mgr. 64 14 78 25 22 47 125 39,2

Celkem 93 18 111 90 113 203 314 100

% 29,5 6,0 35,5 28,6 35,9 64,5 100 x

Obèanští zamìstnanci

- muži
- ženy

Policisté

- muži
- ženy



Úroveò jazykových znalostí

Jazyk 1. stupeò 2. stupeò 3. stupeò celkem

Anglický jazyk 14 9 10 33

Nìmecký jazyk 13 4 5 22

Španìlský jazyk - - - -

Ruský jazyk 116 3 6 125

Maïarský jazyk 1 - - 1

Francouzský jazyk - - 1 1

Polský jazyk - - 1 1

Celkem 144 16 23 183

Prùmìrný plat

Prùmìrný hrubý mìsíèní plat 25.353,- Kè

Celkem

Muži MužiŽeny
Policisté

Doba trvání
Ženy

Obèanští zamìstnanci
Celkem Celkem Celkem

Celkem k 1. 9. 2007 100 11 111 87 115 202 313

Pøijetí 13 7 20 7 9 16 36

Ukonèení 20 - 20 4 11 15 35

Celkem k 31. 8. 2008 93 18 111 90 113 203 314

Rozdíl -7 +7 - +3 -2 +1 +1

Údaje o vzniku a skonèení pracovních a služebních pomìrù zamìstnancù
ve školním roce 2007 - 2008

Studium Støedoškolské Bakaláøské Magisterské Doktorandské Celkem

Policisté - 1 7 1 9

Obè. pracovníci 2 2 5 - 9

Celkem 2 3 12 1 18

Další vzdìlávání pracovníkù školy



Mimoøádné ocenìní pracovníkù školy udìlením medaile MV

Mimoøádné ocenìní pracovníkù školy udìlením Èestné medaile a plakety
Støední policejní školy MV v Holešovì

Policisté 3 4 5 1 13

Obè. pracovníci - - - - -

Celkem 3 4 5 1 13

Policisté - 1 12 - 13

Obè. pracovníci - 1 3 13 17

Celkem - 2 15 13 30

Medaile

Medaile

Za vìrnost
I. stupnì

I. stupnì
zlatá

Za vìrnost
II. stupnì

II. stupnì
støíbrná

Za vìrnost
III. stupnì

III. stupnì
bronzová

Za stateènost

Plaketa

Celkem

Celkem

Mimoøádnou pozornost zasluhuje ocenìní vrchní komisaøky kpt. Mgr. Svatavy Ságnerové,
uèitelky pøedmìtového oddìlení tìlesné pøípravy. Ministr vnitra jí udìlil medaili "Za stateènost"
jako ocenìní projevu osobní stateènosti pøi záchranì lidského života a propagaci dobrého jména
Policie Èeské republiky.



Výsledky pøijímacího øízení

Pøihlášku ke vzdìlávání ve studijním oboru Bezpeènostnì právní èinnost (68-42-M/003) ve VPŠ
a SPŠ MVv Holešovì podalo 272 uchazeèù, z toho 131 chlapcù a 141 dívek.

Ke studiu bylo pøijato 90 žákù, 79 pøímo a 11 v odvolacím øízení. Z tohoto poètu je 58 chlapcù
a 32 dívek.

SP a ŽP SKPV SCP OP CELKEM

1. roèník 30 18 - 9 57

2. roèník 20 7 2 - 29

Celkem 50 25 2 9 86

Poèet uchazeèù

272 90

Chlapci Dívky

Poèet pøijatých

Chlapci Dívky

131 141 58 32

Poèty studujících VPŠ od 1. 9. 2008

V prùbìhu 2. pololetí školního roku 2007/2008 byl akreditován vzdìlávací program
Bezpeènostnì právní èinnost (68-42-N/04) pro vyšší odborné vzdìlávání pøíslušníkù Policie ÈR
a obèanských zamìstnancù Policie ÈR a Ministerstva vnitra ve ètyøech zamìøeních - pro policisty
služby poøádkové a železnièní policie (SP a ŽP), pro policisty služby kriminální policie (SKPV), pro
policisty cizinecké policie (SCP) a obèanské pracovníky Policie ÈRa Ministerstva vnitra.

Pøihlášku ke vzdìlávání v tomto programu pro školní rok 2008/2009 podalo celkem 127
uchazeèù, do prvního roèníku vzdìlávání bylo pøijato 57 uchazeèù, do 2. roèníku vzdìlávání 29
uchazeèù.

Pøijímací øízení do studijního oboru 68-42-M



Prospìch žákù v oboru Bezpeènostnì právní èinnost

1. 60 11 48 - 1 - - 59

2. 57 14 42 1 - - 1 57

3. 56 7 45 2 1 1 3 55

4. 56 6 50 - - - - -

Celkem 229 38 185 3 2 1 4 171

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

Celkové hodnocení maturitních zkoušek

Tøída
Poèet
žákù

Prospìl
s vyznamenáním Prospìl Neprospìl Nematuroval

26 17 8 1 -

30 8 19 3 -

4.A

4.B

Celkem 56 25 27 4 -

16,66%

81,14%

2,19%

Prospìl
s vyznamenáním

Prospìl

Neprospìl

48,21%

44,64%

Prospìl
s vyznamenáním

Prospìl

Neprospìl

7,14%



Hodnocení maturitních zkoušek z volitelných pøedmìtù

Tøída Obèanský základ Matematika Informaènì
technologický základ

4. A 1,26 1,00 1,50

4. B 1,79 2,00 2,50

Celkem 1,53 1,5 2,00

Hodnocení maturitních zkoušek po pøedmìtech

Tøída Praktická
zkouška

Èeský jazyk Právo Bezpeènostní
èinnost

Volitelný
pøedmìt

Celkový
prùmìr

4.A 1,65 1,50 1,62 1,5 1,25 1,5

4.B 1,70 2,63 2,40 2,23 2,10 2,21

Celkem 1,68 2,07 2,01 1,86 1,68 1,86

Pøehled pøijatých absolventù maturitního vzdìlávání v oboru 68-42-M/003
do služebního pomìru k Policii ÈR

Absolventi Uchazeèi o pøijetí k P ÈR Pøijato k Policii ÈR

Chlapci Dívky Celkem

25 31 56 13 18 31 8 15 23

Chlapci Dívky Celkem Chlapci Dívky Celkem

Výsledky závìreèných zkoušek ZOP

Druh ZOP

18 mìsíèní

6 mìsíèní

ZOP celkem

XI/07 115 106 9

II/08 102 94 8

V/08 91 83 8

VI/08 88 82 6

II/08 30 29 1

V/08 54 53 1

Celkem 396 365 31

Celkem 84 82 2

480 447 33

Poèet
studujících Splnil NesplnilTermín zkoušek

93,13%

6,87%

Splnil

Nesplnil



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
- mezinárodní semináø Prevence kriminality
- mezinárodní semináø k øešení problematiky modulární výuky ve vzdìlávacím systému

bavorské policie
- semináø Domácí násilí
- semináø Podpora prosazování práv duševního vlastnictví
- semináø Community policing
- kurz manažerských dovedností
- semináø bojového umìní KRAV-MAGA, PA ÈR Praha
- semináø tìlovýchovných pracovníkù na FTVS UK v Praze „Tìlo Praha“
- mezinárodní konference Kriminalita páchaná na dìtech na Internetu
- semináø k otázkám národnostních menšin
- mezinárodní konference Internet a bezpeènost organizací
- beseda s JUDr. Josefem Kohoutem k problematice fyziodetekce
- úèast na Valném shromáždìní pro kriminalistiku
- odborný semináø na téma „Povýstøelové zplodiny palných zbraní“,
- semináøe k problematice profiligu
- semináø k otázkám sociálnì patologických jevù drogové závoslosti
- semináø k èinnosti kanceláøí SIRENE a VISION
- školení v oblasti cestovních dokladù
- kurz modulární jízdy v SPŠ MV v Jihlavì
- kurz „Základní normy zdravotnických znalostí”
- školení k dopravním nehodám LOTUS NOTES
- výstava AUTOTEC 08
- semináø Ministerstva dopravy a spojù ÈR k BESIPu
- školení ETØ
- školení EKIS WEB
- školení a testování nových informaèních systémù - SIS, VIS

Studium Støedoškolské Bakaláøské Magisterské Doktorandské Jiné

Policisté 0 1 7 1 9

Obè. pracovníci 2 2 5 0 9

Celkem 2 3 12 1 18



- INVEX Brno mezinárodní veletrh informaèních a komunikaèních technologií
- semináø matematiky v Ostravì
- konference anglického jazyka v Pøerovì a Olomouci
- semináø anglického a nìmeckého jazyka v Olomouci
- semináø k práci s interaktivní tabulí
- semináø k významu, funkci a èinnosti Parlamentu ÈR
- práce v Jazykové radì anglického a nìmeckého jazyka na VPŠ a SPŠ MV v Praze
- kurz metody multikulturní výchovy
- kurz aktuální trendy v sociálních deviacích
- lektorský kurz metody øešení konfliktù pomocí analýzy transakcí
- program „Mládež v akci”
- semináø uèitelù cizích jazykù k metodice výuky a tvorbì uèebnic pro ZOP
- úèast na instrukènì metodických zamìstnáních zamìøených k aktuální problematice

jednotlivých pøedmìtových oddìlení

- školení pro mzdové úèetní
- školení k zúètování danì z pøíjmù
- školení k roèní inventarizaci majetku a závazkù
- školení k veøejným zakázkám
- školení k systému programového financování
- školení programu SAS
- osobní konta policistù
- obsluha støedotlakých kotelen
- školení automechanikù koncernu ŠKODA AUTO
- osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe
- obsluha tlakových nádob
- školení k obsluze vysokozdvižného vozíku
- školení k obsluze univerzálního nakladaèe UN-053
- sváøeèský kurz
- odborná zpùsobilost pracovníka v elektrotechnice

Údaje o dalším vzdìlávání nepedagogických pracovníkù

Kurzy, studium, semináøe



Aktivity školy
1. Mezinárodní aktivity

Evropská policejní akademie CEPOL

Nadace Hannse Seidela

Agentura FRONTEX

Spoleèné centrum policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu

Pohár policejního prezidenta ve støelbì z odstøelovací pušky

CEPOL má nezastupitelnou roli v procesu harmonizace evropského
policejního vzdìlávání formou kurzù, semináøù, tvorby spoleèných osnov
a jiných vzdìlávacích aktivit.

Na základì dlouhodobé spolupráce mezi MV ÈR a Nadací Hannse Seidela
škola realizovala dva semináøe v Spolkové republice Nìmecko zamìøené na
zvyšování kvality pedagogických pracovníkù a na propojení vzdìlávacích
institucí policie s výkonem služby.

Agentura Frontex koordinuje èinnosti hranièních služeb v rámci ochrany vnìjší hranice EU.
Mimo jiné se zabývá vzdìlávacím systémem pohranièní stráže EU. Výsledkem její práce jsou

spoleèné základní uèební osnovy Common Core Curriculum (CCC), jejichž
smyslem je vytvoøit jednotný systémkontrol na vnìjší hranici EU.Tyto osnovy tvoøí
základ vzdìlávacího programu základní odborné pøípravy pro službu cizinecké
policie. V roce 2007 a 2008 probìhla aktualizace pùvodních osnov CCC a nyní
se upravená verze osnov implementuje do vzdìlávacího programu pro službu
cizinecké policie.

Tradiènì poøádá škola ve spolupráci s Policejním prezidiem mezinárodní závody odstøelovaèù.
V kvìtnu 2008 se uskuteènil jubilejní 10. roèník této prestižní mezinárodní soutìže. Zúèastnilo se
jí 120 soutìžících ze 12státù.

V rámci reorganizace BPOL v prùbìhu roku 2008 se úøad BPOL Schwandorf transformoval
na Spoleèné centrum policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu. I nadále pokraèuje spolupráce
v oblasti jazykového i odborného vzdìlávání policistù formou výmìnných stáží.

V øíjnu 2007 se uskuteènil na Kypru semináø s názvem „Využití vìdy
a výzkumu v policejním vzdìlávání“.

V dubnu 2008 se konal v Mûnsteru (SRN) a v Traiskirchenu (Rakousko) semináø v nìmeckém
jazyce s názvem „Information Seminar, Instruments and Systems of European Police Co-
operation“.

Pokraèovalo zaèlenìní školy v projektu s názvem „Exchange Programme“ „Learning
Enviroment“. Cílem tohoto projektu je propagace vzájemné dùvìry mezi policisty a uèiteli
v èlenských státech EU, zlepšení kvality policejní spolupráce, zejména v oblasti policejního
výcviku avzdìlávání.

Hanns
Seidel
Stiftung



Semináø „Vstup do Schengenu dopad do praxe a vzdìlávání"

Školení spoleèných hlídek

Semináø Didaktika výuky cestovních dokladù a zpùsob jejich falšování

Konference OSCE

Výcvikový kurz na boj proti terorismu

Spolupráce se zahranièními školami policejních sborù

Vyšší policejní škola a Støední policejní škola MV v Holešovì uspoøádala v kvìtnu 2008
za finanèní a organizaèní podpory TAIEXu (Technical Assistance Information Exchange Instrument
of the European Commission) mezinárodní semináø, za úèasti zástupcù 8 zemí, které novì
pøistoupily do schengenského prostoru (Polsko, Slovensko, Slovinsko, Maïarsko, Litva, Lotyšsko
a Estonsko) vèetnì zástupcù vybraných útvarù Policie ÈR. Celkový poèet úèastníkù dosahoval
40 osob. Hlavním tématem byla analýza bezpeènostní situace z hlediska obecné kriminality
a migracepo zrušení pozemních hranic v nových státech Schengenu.

Spoleèný projekt školy SG v Koszalinu a VPŠ a SPŠ MV v Holešovì zamìøený na proškolování
lektorù z polských a èeských výkonných útvarù služby cizinecké policie v pøíhranièních
oblastech. Proškolováníbylo zamìøeno na výkon spoleèných hlídek na èesko-polských hranicích.

V èervnu 2008 pøedmìtové oddìlení služby cizinecké policie uspoøádalo semináø na téma
„Didaktika výuky cestovních dokladù a zpùsob jejich falšování“. Semináøe se zúèastnili zástupci
Slovenska, Polska a zástupci výkonných útvarù služby cizinecké policie ÈR.

V listopadu 2007 se ve Vídni za úèasti našeho zástupce uskuteènila konference organizace
OSCE na téma „Výmìnazkušeností sezákladní odbornou pøípravou“.

- Škola SG v Koszalinu (Polsko)
- Škola Policije v Katowicach (Polsko)
- Škola Policije v Pile (Polsko)
- Støední odborná škola PZ v Bratislavì (Slovensko)
- Støední odborná škola PZ v Pezinku (Slovensko)
- Støední odborná škola PZ v Košicích (Slovensko)
- Bezpeènostní akademie Spolkového ministerstva vnitra ve Vídni (Rakousko)

V záøí 2007 se na naší škole uskuteènil týdenní výcvikový kurz 4 libanonských policistù, který byl
zamìøen na boj proti terorismu.



Støedoškolská odborná èinnost

Studentská vìdecká odborná èinnost

Cena vévody z Edinburgu

Den Policie ÈR

Parlament dìtí a mládeže

Do støedoškolské odborné èinnosti ve školním roce 2007/2008 se zapojilo 8 studentù, kteøí
soutìžili ve4 soutìžníchoborech. Podmínky školníhoa mìstského kola splnili 4 žáci,
kteøí pøedložili 3 soutìžní práce. Všechny 3 práce postoupily do okresního kola,
ve kterémobsadily 2. a 3. místo. Do krajského kola postoupila práce žákù V. Kalvody
a P. Nìmce v oboru historie, která v krajské pøehlídceprací SOÈ obsadila 2. místo.

Na SOÈ se podílí nejen žáci školy, ale také èlenové pedagogického sboru, kteøí
jsou zapojeni v hodnotících komisích jednotlivých kol soutìže. Dva pedagogové

školy jsoustálými èlenyústøední komise SOÈ.

Vrchní komisaø kpt. Bc. Pavel Michalec, uèitel pøedmìtového oddìlení kriminalistiky,
se zúèastnil jako student magisterského studia Policejní akademie ÈR soutìžní pøehlídky
studentských prací SVOÈ. Se svou prací „Kinematická a dynamická analýza biomechaniky úderu“
postoupil do mezinárodního kola, kdeobsadil 3. místo.

Studenti ètyøletého maturitního studia jsou od roku 2006 zapojeni do programu pro mládež
„Cena vévody z Edinburgu“. Hlavní myšlenkou programu je zdokonalování vlastních schopností
a volních vlastností. V øíjnu 2007 jim byl za dosažené výsledky na slavnostním vyhodnocení
v Senátu Parlamentu ÈRpøedán princeznou Annou støíbrný odznak.

V bøeznu 2008 se studenti naší školy zúèastnili týdenního pobytu v Turecku. Cílem akce bylo
setkání mládeže z 8 zemí, navázání kontaktù a prezentace jednotlivých zemí. Na základì
navázaných kontaktù sev srpnu 2008zúèastnili dalšího mezinárodního projektu „Blue Word” pod
záštitou Turecka a Ázerbajdžánu.

V øíjnu 2007 se uskuteènila v areáluškoly akce s názvem „Den Policie ÈR“, která byla zamìøena
na oblast prevence. Hlavním cílem bylo pøedstavit práci policie jako službu veøejnosti, zvýšit
kredit Policie ÈR, pøedevším mezi žáky základních škol, zvýšit zájem žákù o vzdìlávání
ve ètyøletém maturitnímoboru ve VPŠa SPŠ MVv Holešovì.

Hlavními body programu byly ukázky práce vybraných útvarù Policie ÈR Oddílu jízdní policie
OØ PÈR ve Zlínì, Výcvikového støediska psovodù v Dobroticích a Zásahové jednotky Správy
Severomoravského kraje PÈR v Ostravì. Dále následovala prezentace èinnosti jednotlivých
pøedmìtových oddìlení. Žákùm základních škol byly rozdány propagaèní materiály o práci
policie a informaèní letáky o vzdìlávání ve ètyøletém maturitním oboru ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešovì.

V orgánech studentské samosprávy v rámci mìsta Holešova, stejnì tak jako i v Parlamentu dìtí
a mládeže mìsta Holešova, má škola dlouhodobé zastoupení. Dvì žákynì - èlenky Parlamentu
dìtí a mládeže mìsta Holešova - se v èervnu 2008 zúèastnily projektu „Cesta do Evropy”, jehož
cílem bylo seznámit mládež s prací evropských institucí.

2. Další aktivity školy



Úèast v soutìžích

Preventivní programy

Besip

Prevence sociálnì patologických jevù

Semináø mravní a køes�anské výchovy

Sportovní soutìže

Pedagogiètí pracovníci pøipravili pro žáky ètyøletého maturitního studia øadu soutìží, které
pøedchází okresním kolùm soutìží: konverzaèní soutìže v nìmeckém a anglickém jazyce,
Olympiádu v èeském jazyce a soutìž Matematický klokan.

Škola pravidelnì poøádá preventivní programy pro žáky základních a støedních škol v regionu,

V rámci preventivních aktivit Policie ÈR zabezpeèují uèitelé z pøedmìtového oddìlení tìlesné
pøípravy a studenti ZOP ukázky z výcviku použití donucovacích prostøedkù („Den otevøených
dveøí“v Šumperku, „Obèan a bezpeènost“ v Pøerovì, „Bezpeèné mìsto Hranice“, letní tábory
mládeže…).

Pracovníci a studenti školy zabezpeèují jednorázové nebo prùbìžné akce
s cílem prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti pravidel silnièního provozu
a bezpeèné jízdy. V prùbìhu uplynulého školního roku byly realizovány zejména
tyto akce:

- „Nakole jen s pøilbou”
- „Bezpeènì do školy”
- „Evropský den bez aut“ - v Kromìøíži a Holešovì, souèást celoevropské kampanì „Evropský

týden mobility”
- „Mladý cyklista” - spoluorganizace oblastníhoa krajského kola Zlínského kraje
- „Den bezpeènosti“
- „Besip” - metodická a praktická úèast studentù ZOP na èinnosti dìtského dopravního høištì

v Kromìøíži

Ve spolupráci se samosprávou mìsta Holešova a Zlínského kraje se škola zapojila do programù
protidrogové prevence. Bylo proškoleno 20 peer aktivistù, kteøí se podíleli na realizaci programu
protidrogové prevence na základnícha støedních školách v regionu.

Po dohodì s mìstem byl vypracován, pøijat a realizován projekt „Dnes odpoledne si to
øekneme“zamìøený naproblémové žáky holešovských základníchškol.

Pøedmìtové oddìlení policejní psychologie a deontologie spoleènì s arcibiskupstvím
v Olomouci zajiš�uje semináø mravní a køes�anské výchovy, jehož cílem je pøíprava studentù
pro multikulturní prostøedí, vytvoøení základu profesní etiky a hodnotového systému studentù.

Rada plk. Mgr. Karel Hrudík, vedoucí pøedmìtového oddìlení tìlesné pøípravy, a inspektor
stržm. Jan Koláø, student ZOP, se stali mistry svìta klubových posádek Draèích lodí v Malajsii
na trati 200 a 2000 metrù.

nebo na nich participuje.



Jiøí Orság, žák ètyøletého maturitního studia, obsadil 1. místo na mistrovství ÈR ve vzpírání,
v této disciplínì obsadil 3. místo na mistrovství EU a 7. místo na mistrovství svìta juniorù.

V kvìtnu 2008 probìhl v Èelákovicích pøebor škol MV ve støelbì ze služebních zbraní, kterého
se za naši školu zúèastnilo družstvo složené ze studentù ZOP. Toto družstvo vyhrálo pøebor škol
a 2 studenti byli nominováni na mistrovství ÈR ve støelbì ze služebních zbraní.

V dubnu 2008 se na naší škole konalo celorepublikového finále støedních škol v silovém
víceboji ve VPŠ a SPŠ MV v Holešovì na velmi vysoké poøadatelské úrovni. Soutìž dívek vyhrálo
družstvo školy, 1. místov jednotlivcíchobsadila Eva Šutová, žákynìškoly.

Školu reprezentovali žáci, studenti a pracovníci školy na øadì významných akcí a obsadili
1. místo v pøeboru policejních škol v kopané, volejbale, v bìhu na lyžích, žáci ètyøletého
maturitního studia dosáhli vynikajících výsledkù ve støedoškolských sportovních soutìžích napø.
1. místo v minikopané dìvèat, 1. a 2. místo v krajském kole pøeboru støedních škol v pøespolním
bìhu, Hana Jelínková vybojovala nominaci na mistrovství svìta støedních škol, chlapci i dívky
dosáhli vynikajících výsledkù také v lehkoatletických soutìžích.

- spolupráce školy se støedisky volného èasu Holešov - Duha, Všetuly-TYMY
- spolupráce s Mìstským kulturnímstøediskem Holešov
- spolupráce s Charitou a Centrempro seniory v Holešovì
- podíl na charitativních akcích
- 11.maturitní ples školy
- podíl na organizaci a prùbìhu Majálesu v Holešovì
- úèast studentù ZOP v souèinnostních akcích s útvary Policie ÈR (Velká cena Brna, Barum

rallye, pátrací akce apod.).

- úzká spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlínì, zejména Fakultou humanitních studií
pøi tvorbì a realizaci vzdìlávacích programù

- spolupráce pedagogických pracovníkù školy s Policejní akademií v Praze, Ostravskou
univerzitou v Ostravì, Univerzitou Palackého vOlomouci, Univerzitou obrany v Brnì

- 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, vyššími odbornými školami v regionu

- zajištìní odborných semináøù dle požadavkù policejní praxe
- zajištìní pøekladatelské služby a tlumoèení propotøeby Policie ÈR
- aktivní zapojení do programù dalšího vzdìlávání pedagogických pracovníkù
- pøíprava žákù a studentù na úèast ve studentských soutìžích apøehlídkách

U pøíležitosti historického výroèí okupace republiky vojsky Varšavské smlouvy byla 22. srpna
2008 slavnostnì odhalena v prùèelí školy pamìtní deska 7. výsadkového pluku dalšího urèení
za pøítomnosti bývalých velitelù 7. výsadkového pluku, velení Armády ÈR, vedení školy
a pøedstavitelù mìsta Holešova.

Další významné aktivity žákù a studujících

Mimoøádné pedagogické aktivity pracovníkù školy



V období 1. 9. 2007 - 31. 8. 2008 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Støední policejní
škole MVv Holešovì tyto inspekèní kontroly:

Údaje o výsledcích inspekèní èinnosti

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 vìcných nedostatkù nebok zefektivnìní èinnosti.

V rámci inspekèní èinnosti a provedených kontrol nebyly zjištìny podstatné nedostatky, závažná
porušení právních pøedpisù, vèetnì škody namajetkustátu. Nazákladì doporuèení kontrolních orgánù
byla pøijata opatøení k zefektivnìníèinnosti práce školy.

V souladu s plánem Interního auditu u Støední policejní školy MV v Holešovì byly provedeny
4 Interní audity, z toho 1 následný. Auditované oblasti nevykazují zásadní nedostatky ani závažná
porušení platných právních pøedpisù. Na základì zjištìní interního auditora bylo pøijato 8 doporuèení
ke zlepšení èinnosti.

Pøi kontrolách provedených vlastními kontrolními orgány nebyly zjištìny závažné nedostatky
nebo závažná porušení právních pøedpisù. Zjištìné vìcné nedostatky byly øešeny okamžitì uvedením
do bezchybného stavu apøijetím nových opatøení k zamezení vzniku pøípadných nedostatkù.

V oblasti výchovnì-vzdìlávacího procesu byla inspekèní èinnost zamìøena na kontrolu
a hodnocení realizace novì zavádìných vzdìlávacích programù, na stava úroveòvedení pedagogické
dokumentace u jednotlivých foremvzdìlávání.

Dosažené výsledky jsou hodnoceny pozitivnì, což svìdèí o vytváøení dobrých podmínek pro
výchovnì vzdìlávací èinnost školy.

Termín Kontrolu provedl Pøedmìt kontroly

Ministerstvo vnitra
Odbor vzdìlávání a správy

policejního školství

Ministerstvo vnitra
Odbor vzdìlávání a správy

policejního školství

Moravský zemský archív
v Brnì

Krajský úøad Zlínského kraje
Odbor dopravy

a silnièního hospodáøství

Pøijímací øízení
(tematická kontrola)

Pedagogický proces
(tematická kontrola)

Skartaèní øízení a výbìr archiválií
dle zákona è. 499/2000 Sb.

Namátková kontrola plnìní povinností
a podmínek stanovených zákonem

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

Duben 2008

Duben 2008

Kvìten 2008

Srpen 2008



Organizaèní složka státu Èeská republika - Vyšší policejní škola a Støední policejní škola Ministerstva
vnitra v Holešovì hospodaøí s majetkem v celkové hodnotì viz. pøiložená tabulka. Majetek je v nejvìtší míøe
využíván k poskytování vzdìlávání (ve studijním oboru 68-42-M/003 Bezpeènostnì právní èinnost, støední
vzdìlání s maturitní zkouškou v nástavbovém studijním oboru 68-42-L/504 Policejní èinnost), základní
odborné pøípravy policistù a kurzù. Dále se majetek využívá k dalším èinnostem souvisejícím se zajištìním
vzdìlávání - výuky (závodní stravování, odborná bezpeènostní pøíprava, provozování støelnic,
zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel, finanèní, materiální a technické
zabezpeèení výuky, personální zabezpeèení aj.) a s provozem autodopravy, autoopravárenství
(autoopravna, stanice technické kontrolya stanice mìøení emisí).

Jak již právní forma naznaèuje, VPŠ a SPŠ MV v Holešovì neodepisuje majetek. Vìcná bøemena
na nemovitém majetku nejsou. Vroce 2007 pohledávala VPŠ a 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 konkursním øízení. Ostatní pohledávky nemìly k 31. 12. 2007 pøekroèenu
lhùtusplatnosti. V roce 2007 nebyla žádná pohledávkaodepsána.

Název Stav k 1. 1. 2007 Stav k 31. 12. 2007

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 946 760,91 1 970 560,91

Software (013) 659 172,85 659 172,85

Drobný DNM 018() 1 287 588,06 1 311 388,06

Stavby (021) 616 209 298,86 623 703 746,80

Samostatné movité vìci (022) 80 649 633,32 77 156 966,66

Drobný DHM (028) 63 250 755,20 62 457 840,67

Nedokonèený DHM (042) 1 976 995,94 0,00

Materiál na skladì (112) 8 229 0,57,89 7 769 774,46

Zvíøata (124) 31 000,00 45 000,00

Odbìratelé (311) 906,00 632,00

Poskytnuté provozní zálohy (314) 1 805 530,00 1 639 600,00

Pohledávky za rozpoèt. pøíjmy (315) 1 653 589,00 1 473 849,00

Daò z pøidané hodnoty (343) 102 146,66 100 749,03

Pohledávky za zamìstnanci (335) 201 841,00 62 279,00

Jiné pohledávky (378) 57 875,59 45 560,43

Bìžný úèet (241) 345 351,58 305 348,999
Bìžný úèet FKSP (243) 3 248,81 27 440,3311

Ostatní bìžné úèty (245) 12 047 705,00 11 965 109,02

Pøíjmový úèet (235) 0,00 0,00

Bìžné úèty finanèních fondù (225) 1 096 470,80 2 400 013,42
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 767 070 688,82 768 302 559,63

Obìžná aktiva 25 574 723,06 25 574 723,06

AKTIVA celkem 794 592 172,79 796 113 521,50

Základní údaje o hospodaøení školy



Pøehled rozepsaných závazných ukazatelù

Ukazatel
Mimorozp.

zdroje Skuteènost
Ukazatel

schválený po zmìnách

Majetkové a zvláštní fondy 774 276 860,42 776 000 365,90

Finanèní a penìžní fondy 4 748 988,3 2 596 344

Zdroje krytí prostøedkù hospodaøení 0,,00 0,00

Výsledek hospodaøení 4 504 907.14 4 296 744,61

Cizí zdroje 12 117 056,18 13 220 066,26

PASIVA celkem 794 592 172,79 796 113 521,50

Fond dlouhodobého majetku (901) 765 017 449,73 770 273 120,54

Fond obìžných aktiv (902) 5 259 410,69 5 727 245,36

Fond kult. a soc. potøeb (912) 175 886,81 196 331,31
Fond rezervní (914) 1 096 470,80 2 400 013,42

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) 5 293 761,25 2 840 317,62
d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/- 965) 1 632 137,33 1 456 426,99

Zamìstnanci (331) 1 752 258,00 1 789 113,00

Závazky ze soc. zab. a zdrav. poj. (366) 4 009 873,00 3 843 365,00
Ostatní pøímé danì (342) 1 160 374,00 1 107 727,00
Daò z pøidané hodnoty (343) 0,00 0,00

Jiné závazky (379) 5 194 551,18 6 479 861,26

Pøíjmy

Výdaje celkem 170 964 000 192 399 000 66 500 191 316 844

Bìžné výdaje celkem 154 490 000 172 450 000 39 500 171 069 825

Výdaje na fin. prog. reprod. majetku (bez výzkumu a vývoje) 16 474 000 20 249 000 27 000 20 247 019

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

18 158 000 17 358 000 18 947 697

v tom: nedaòové a kapitálové pøíjmy a pøíjm. dotace 2 411 000 1 841 000 2 031 657

pøíjmy z poj. na soc. zab. a pøísp. na st. pol. zam. 15 747 000 15 517 000 16 916 040

z toho pojistné na dùchodové pojištìní 12 969 000 12 780 000 13 929 505

z toho: platy zamìstnancù a ostatn platby za proved. práci 90 652 000 101 295 000 100 519 022

v tom: prostøedky na platy 88 582 000 99 230 000 98 621 161

OPPP 2 070 000 2 065 000 1 897 861

Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 31 004 000 35 210 000 34 918 922

Pøevod fondu kulturních a sociálních potøeb 1 771 000 1 984 000 1 972 346

Dùchody 0 0 0

Ostatní sociální dávky 2 360 000 2 360 000 2 022 921

Ostatní bìžné výdaje (bez výzkumu a vývoje) 28 703 000 31 601 000 39 500 31 636 614

ostatní provozní výdaje 28 703 000 31 601 000 39 500 31 636 614

neinvestièní dotace nestát. nezisk. org. 0 0 0



V oblasti nedaòových a kapitálových pøíjmù došlo ke snížení proti roku 2006 o 68,60 %
tj. o 4 439 tis. Kè. Na snížení pøíjmù mìly vliv pøijatédotace, které se oproti r. 2006 snížily o 4.438
tis. Kè. Naseskupení RP211* 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 se jedná o pronájem stomatologické ordinace a laboratoøe, pronájem
prostor pro masážní služby a pronájem prostor pro provozování pedagogicko-psychologické
poradny. Velká èást pøíjmù tohoto seskupení rozpoètových položek plyne z poskytování
ubytování studentùm støední odborné školy v internátech. Pøíjmy z pronájmù se zvýšily proti roku
2006 o 200 tis. Kè; dùvodem je vyšší poèet studentù platících ubytování v internátì a navýšení
poètu zamìstnancù využívajících ubytování v podmínkách školy.

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 plnìní od pojiš�oven, splátky náhradza vzdìlání, platby za škody.

V roce 2007 nebyly realizovány žádné pøíjmy zodprodeje investièního majetku.

Nahodilé pøíjmy RP 232990 se snížily proti roku 2006 o 33 tis.Kè. Tuto položku tvoøí náhrady
za studium, vratky platù v roce 2007 avratky odvodù 2% hrubých mezd na FKSP za 12/2007.

Rozbor pøíjmù z pojistného na sociální zabezpeèení a pøíspìvkù na státní politiku
zamìstnanosti je závislý na objemu vyplacených služebních pøíjmù policistù stálého stavu VPŠ
a SPŠ MV v Holešovì. V roce 2007 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 k31. 12. 2007, je v èerpání zahrnut prosinec 2006 a není zde
zahrnut prosinec 2007. Dochází tak ke snížení pøíjmù, protože prostøedky byly pøevedeny na cizí
úèet a nebyly zúètoványk 31. 12. 2007.

Vyhodnocení údajù o pøíjmech



Pøedložená výroèní zpráva 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 nìkteráustanovení školského zákona a kterou se stanoví náležitosti
výroèní zprávy o èinnosti školy.

Uplynulý školní rok navázal na léta pøedcházející a potvrdil správnost stanovené koncepce
rozvoje školy jak v oblasti výchovy a vzdìlávání, tak v oblasti vytvoøení studijních a pracovních
podmínekpro žáky, studenty a zamìstnance školy.

O kvalitì vzdìlávacích programù mimo jiné svìdèí i fakt, že škola v bøeznu 2008 získala
potøebnou akreditaci a od 1. kvìtna 2008 je nositelkou názvu Vyšší policejní škola a Støední
policejní škola MV v Holešovì.

Výroèní zpráva bylaprojednána radou øeditele školy 20. øíjna 2008.

V Holešovì 20. øíjna2008

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvoøák

øeditel školy

Závìr výroèní zprávy



Významné akce školy

Tisková konference ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera v SPŠ MV v Holešovì

Mezinárodní semináø "Vstup do Schengenu - dopad do praxe a vzdìlávání", kvìten 2008

Slavnostní pøedání maturitních vysvìdèení a vyøazení absolventù základní odborné pøípravy

Slavnostní odhalení pamìtní desky 7. výsadkového pluku zvláštního urèení



VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STØEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA
MINISTERSTVA VNITRA

V HOLEŠOVÌ

Zlínská 991
769 01 Holešov
tel.: 573 324 111
tel.: 974 685 111
fax: 573 324 103

e-mail: sekret@spshol.cz
http://www.spshol.cz


