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V předkládané výroční zprávě se ohlížíme za stěžejními událostmi, které se
ve školním roce 2014/2015 ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole
Ministerstva vnitra v Holešově udály. Plníme tím nejen zákonnou povinnost,
ale i závazek transparentně informovat o činnosti školy v uplynulém období.

Do školního roku 2014/2015 vstupovala Vyšší policejní škola a Střední
policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově s vizí dosažení vyšší kvality
a efektivnosti ve všech oblastech své činnosti. Před managementem školy stál
úkol tuto vizi transformovat do strategického řízení, soustavy cílů a postupů
jejich dosažení. Při definování konkrétních cílů a priorit jsme vycházeli

z analýzy činnosti školy, zejména jejích silných a slabých stránek, zdrojových možností rozvoje školy
a zejména potřeb resortu Ministerstva vnitra a Policejního prezidia.

V uplynulém školním roce jsme pokračovali ve snaze nadále zvyšovat úroveň a kvalitu ve všech
formách poskytovaného vzdělávání, což se odrazilo v celé řadě ocenění. Výrazným úspěchem práce
celého pedagogického sboru školy bylo ocenění kpt. Mgr. Hany Pacíkové, která se stala vítězkou
letošního ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele české republiky celostátní ankety Zlatý Ámos,
a ocenění plk. Mgr. Dariny Michalcio, které udělil ministr vnitra a policejní prezident prestižní ocenění
Policista roku 2014 v kategorii Nejlepší pedagog policejních škol.

Důraz byl kladen na mimoškolní aktivity našich žáků a studentů, jejich úspěšnou účast v různých
předmětových olympiádách a soutěžích, kde dosáhli výborných výsledků. V rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly ve škole realizovány tři grantové projekty:
Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání, Vzdělávání žáků národnostních menšin
a EU peníze středním školám, které jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

V neposlední řadě klademe důraz na spolupráci se všemi bezpečnostními sbory a na výměnu
informací se zahraničními vzdělávacími institucemi obdobného zaměření. V říjnu 2014 byla naše škola
organizátorem a pořadatelem významné mezinárodní vědecké konference na téma „Nové trendy ve
vzdělávání policistů“ za přítomnosti zástupců Ministerstva vnitra, Policejního prezidia, Univerzity
obrany Brno, Vojenské policie a partnerských zahraničních vzdělávacích institucí bezpečnostních
sborů zemí EU.

Naší prioritou ve výchovně-vzdělávací oblasti nadále zůstává vytvářet pro naše žáky a studenty co
nejlepší podmínky pro studium a pro jejich profesní růst a v ostatních činnostech školy pokračovat
v plnění dlouhodobého plánu rozvoje s cílem dále zvyšovat prestiž a úroveň nejen naší školy, ale
i Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Slovo ředitele školy
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Název školy:

Adresa sídla:

Adresa sídla: Horní 21, 659 65 Brno

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 Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov

Detašované pracoviště: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
v Holešově - pracoviště Brno

Identifikační číslo: 64422402

Způsob zřízení: Zřizovací listina jako organizační složka státu

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

Identifikační číslo: 00007064

Doručovací adresa: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

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

Ředitel školy: vrchní rada plk. Ing. Jan DVOŘÁK

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

Zástupce ředitele
vedoucí pracoviště Brno: vrchní rada plk. Mgr. Bc. Libor GRIC

Zástupce ředitele
pro ekonomiku: Ing. Bc. Martin NOVOTNÝ

Vedoucí
kanceláře ředitele: JUDr. Štěpán ROLNÍK

Vedení školy

Základní údaje o škole
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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
pracoviště Brno

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově byla zřízena k 1. 1. 1994
na dobu neurčitou. Zřizovatelské funkce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích vykonává Ministerstvo vnitra.

Od 1. 1. 2013 došlo opatřením Ministerstva vnitra ke zrušení Vyšší policejní školy MV v Brně, veškerá
práva a závazky této zrušené školy vykonává od 1. 1. 2013 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
MV v Holešově jako nástupnická organizační složka státu. V Brně bylo vytvořeno detašované pracoviště
VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

- poskytování vyššího odborného vzdělání ve vzdělávacím programu 68-42-N/04 Bezpečnostně
právní činnost ukončeného absolutoriem a středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou
ve vzdělávacím programu 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost,

- provádění odborné bezpečnostní přípravy,
- realizace přípravných kurzů pro občany národnostních menšin zaměřené na přípravu pro přijetí

do služebního poměru k Policii ČR,
- poskytování jazykového vzdělání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra,
- poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva

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

Ministerstvem vnitra,
- poskytování součinnosti Policii ČR v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu,

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově poskytuje služby při získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice (včetně
oprav zbraní), školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakci a tisku studijních materiálů,
autodopravy a autoopravárenství.

Při zajišťování všech činností poskytuje ubytování a stravování pro potřeby Policie ČR, Ministerstva
vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva
vnitra.

Škola je zřízena za účelem:

- podílení se na prevenci kriminality.
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Organizační schéma
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově

platné k 31. 8. 2015

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Oddělení správy
majetku

Proviantní oddělení

Oddělení vychovatelů

Předmětové oddělení
vnější služby

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Předmětové oddělení
všeobecně vzdělávacích

předmětů

Předmětové oddělení
služební přípravy

Předmětové oddělení
informatiky

Oddělení
zabezpečení výuky

Kancelář ředitele

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV V HOLEŠOVĚ

Zástupce ředitele
vedoucí pracoviště

Brno

Organizační oddělení

Oddělení
zabezpečení výuky

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Předmětové oddělení
vnější služby

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Oddělení správy
majetku

Proviantní oddělení

Oddělení
personální práce
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Přehled vzdělávacích programů školy

Studium pro získání stupně vzdělání
Počty studentů

Vyšší odborná škola
„Bezpečnostně právní činnost“

Střední odborná škola
„Bezpečnostně právní činnost“

182

348

182

348

0

0

Brno Holešov Celkem

Ve školním roce 2014/2015 bylo vyšší odborné vzdělávání realizováno pouze na pracovišti v Holešově.
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově vykonává činnosti 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“, podmíněným uzavřením dohody
s Ministerstvem vnitra.

Základní odborná příprava
Počty studentů

Základní odborná příprava 2013 - I. školní část

Základní odborná příprava 2013 – II. školní část

710

452

314

290

396

162

Brno Holešov Celkem

P1/0032B

P1/0032D

V uplynulém školním roce pokračovalo zapojení pracovníků školy do činnosti týmu pro aktualizaci
vzdělávacího programu „Základní odborná příprava 2013“. V původním obsahu vzdělávacího programu
došlo pouze k dílčím změnám v obsahu a organizaci. V červnu 2015 byla činnost týmu ukončena.

Délka ZOP je 12 měsíců a je členěna do čtyř částí:

nástupní příprava v délce 1 měsíc byla z kapacitních důvodů realizována ve školních policejních
střediscích a v součinnosti s Armádou České republiky v prostorách Vojenské akademie Vyškov,
1. školní část byla standardně realizována ve vyšších policejních školách v délce 6 měsíců,

- řízená praxe v délce 2 měsíce,
- 2. školní část v délce 3 měsíce byla realizována včetně závěrečné zkoušky ve školních policejních

střediscích.

-

-
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Kvalifikační a další odborná příprava
Počty absolventů

Kurz pro odstřelovače - základní

Školitelé koncových zařízení PEGAS

MS Excel - pokročilé techniky

MS Excel - základní kurz

Specializační kurz pro přípravu členů antikonfliktních týmů Policie ČR

16

98

16

3

20

16

54

4

3

0

0

44

12

0

20

Brno Holešov Celkem

P2/0022

P2/0123

P2/0157

P2/0159

P2/0170

Příprava policistů ve specializacích
- instruktor střelecké přípravy ZJ PČR (krátké a dlouhé zbraně)

990P2/0187

Specializační kurz pro přípravu policistů ve specializaci
- instruktor odstřelovač

Kvalifikační příprava příslušníků Policie ČR
zařazených u služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

6

34

6

34

0

0

P2/0200

P2/0204

Vzdušná hranice

Kvalifikační příprava „Vzdušná hranice“ - zkouška

69

4

69

4

0

0

P2/0205

P2/0205

Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů
služby pořádkové policie

29290P2/0210

Vyhodnocování dokladů 12120P2/0211

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

15150P2/0213

Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích
výkonných organizačních článků SPP

593029P2/0220

Kontrola dodržování sociálních předpisů v dopravě (AETR) 222210P2/0226

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR 201010P2/0227

Komunikační dovednosti pro zaměstnance
zabezpečující administrativní činnost

10010P2/0228

AMOK – zákroky proti aktivnímu střelci 27027P2/0230

Výslech dětského svědka – oběti mravnostní trestné činnosti

SKPV – operativně pátrací činnost – zkouška

SKPV – trestní řízení – zkouška

39

46

44

39

46

44

0

0

0

P2/0240

P2/0250z

P2/0251z

Výcvik příslušníků Policie ČR pro účast v zahraničních
mírových operacích - Modul I

10100P2/0263-1

Výcvik příslušníků Policie ČR pro účast v zahraničních
mírových operacích - Modul II

770P2/0263-2

SKPV – vyšetřování

SKPV – odhalování

SCP - Boj proti obchodování s lidmi

22

30

45

22

30

45

0

0

0

P2/0267

P2/0268

P2/0273

Multiplikátor cestovních dokladů a pobytových dokladů
pro potřeby ÚOÚČ OS

880P2/0280

Vyhodnocování dokladů II. 770P3/0039
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Počty absolventů

Kurz další odborné přípravy členů antikonfliktních týmů Policie ČR

Finanční šetření, legalizace výnosů z trestné činnosti

12

37

0

37

12

0

Brno Holešov Celkem

P3/0045

P3/0060

Odběr pachového vzorku osoby

Terminal OnLine

Zacházení s mládeží dle zák. č. 218/2003 Sb.

Služební zkouška - přípravný kurz

Základní kurz lektorských dovedností

24

15

54

16

100

24

15

54

16

0

0

0

0

0

100

P3/0071

P3/0072

P3/0073

P5/0001

R2/0006

Specializační kurz pro policisty
zařazené v preventivně informačních skupinách

909R2/0033

Nadstavbový kurz lektorských dovedností 808R2/0056

Kurz anglického jazyka ke složení jazykové zkoušky MV 1. stupně 18126R4/0001

AJ – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

Kurz anglického jazyka ke složení jazykové zkoušky MV 2. stupně

Německý jazyk – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

16

11

1

16

11

1

0

0

0

R4/0003

R4/0005

R4/0014

Německý jazyk – Policejní jazyková zkouška SPP a SŽP a SDP
po samostatné přípravě

Anglický jazyk – Policejní jazyková zkouška SPP a SŽP a SDP
po samostatné přípravě

20

14

20

14

0

0

R5/0023

R5/0024

Zdokonalovací kurz po PJZ SCP I - anglický jazyk

Zdokonalovací kurz po PJZ SCP II - anglický jazyk

Zdokonalovací kurz po PJZ SCP I - německý jazyk

Zdokonalovací kurz po PJZ SCP II - německý jazyk

Zdokonalovací kurz po PJZ SCP I - ruský jazyk

Zdokonalovací kurz po PJZ SCP II - ruský jazyk

17

13

6

4

11

9

17

13

6

4

11

9

0

0

0

0

0

0

R5/0056

R5/0057

R5/0058

R5/0059

R5/0060

R5/0061

Anglický jazyk pro členy antikonfliktních týmů (AKT)
formou blended-learning

10010R5/0063

Instrukčně metodické zaměstnání

Školení

210

476

127

401

83

75

IMZ

SKO

Počty absolventů

Brno Holešov CelkemKód
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Věková struktura k 31. 8. 2015

Muži Ženy Celkem
Celkem %

CelkemMuži Ženy

Policisté Občanští zaměstnanci
Věk

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

Celkem

%

0

22

31

15

1

0

13

12

4

0

98

29,6

1

2

5

7

0

0

1

3

2

0

21

6,3

1

24

36

22

1

0

14

15

6

0

119

35,9

0

5

17

23

9

2

3

5

12

6

82

24,8

1

17

35

32

4

1

10

14

15

1

130

39,3

1

22

52

55

13

3

13

19

27

7

212

64,1

2

46

88

77

14

3

27

34

33

7

331

0,6

13,9

26,6

23,2

4,2

0,9

8,2

10,3

10,0

2,1

100

21 - 30 let
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Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců
a policistů k 31. 8. 2015

Muži Ženy Celkem
Celkem %

CelkemMuži Ženy

Policisté Zaměstnanci
Doba trvání

do 5 let

do 10 let

do 15 let

do 20 let

nad 20 let

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Holešov

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

pracoviště Brno

Celkem

%

1

8

13

24

23

0

2

7

7

13

98

29,6

0

2

3

1

9

0

0

2

2

2

21

6,3

1

10

16

25

32

0

2

9

9

15

119

35,9

10

9

8

21

8

2

2

10

82

24,8

22

20

16

22

10

7

4

10

130

39,3

32

29

24

43

18

9

6

20

212

64,1

42

45

49

75

20

18

15

35

331

12,7

13,6

14,8

22,7

6,0

5,5

4,5

10,6

100

6

6

9

10

15

16

16

16

4,8

4,8
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Ocenění pracovníků školy

Za věrnost Za zásluhy
o bezpečnost Celkem

I. st II. st III. st

Policisté

Zaměstnanci

Celkem

0

0

0

3

0

3

6

0

6

2

0

2

11

0

11

Čestné medaile a Plakety Střední policejní školy MV v Holešově

Policisté

Zaměstnanci

Celkem

I. stupně
zlatá

II. stupně
stříbrná

III. stupně
bronzová

Plaketa Celkem

2

0

2

Medaile

Medaile Čestná
medaile

3

0

3

2

0

2

4

0

4

0

13

13

11

13

24

12

Nejlepší pedagog policejních škol
Ministr vnitra a policejní prezident

udělil prestižní ocenění

v kategorii nejlepší pedagog policejních škol

vedoucí oddělení zabezpečení výuky

pracoviště Brno.

„Policista roku 2014“

plk. Mgr. Darině Michalcio,

Medaile Policie České republiky



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

Přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu 68-42-N/04 Bezpečnostně
právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově pro školní rok 2015/2016 podalo celkem 95 uchazečů,
85 z nich zahájilo vzdělávání. Do 1. ročníku se zapsalo 47 přijatých studentů, do 2. ročníku se zapsalo
38 nově přijatých studentů.

SPP

23

13

36

SKPV

24

25

49

SCP

0

0

0

ZAM

0

0

0

Celkem

47

38

85

1.

2.

Celkem

legenda: SPP - služba pořádkové policie SKPV - služba kriminální policie a vyšetřování

SCP - služba cizinecké policie ZAM - zaměstnanci

Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední odborné škole
ve vzdělávacím programu 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost

Přihlášku ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve vzdělávacím programu 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2015/2016 podalo 466 uchazečů.
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 442 uchazečů (246 chlapců a 196 dívek).
Ke vzdělávání bylo přijato celkem 90 žáků. Z tohoto počtu je 63 chlapců a 27 dívek.

Počet uchazečů Počet přijatých

442 90

Chlapci Dívky Chlapci Dívky

246 196 63 27

13

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

ročník



Výsledky výchovy a vzdělávání

Vyšší odborná škola

Ročník

Vzdělávání
zahájilo

Vzdělávání
zanechalo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
úspěšně
ukončilo

Brno

0

0

0

0

182

Brno

0

0

0

0

Brno

0

0

0

0

Brno

0

0

0

3

Holešov

19

61

65

37

Holešov

4

10

6

2

22

Holešov

0

2

2

3

7

Holešov

15

49

57

32

153

1.

2.

3.

4.

Celkem

Vzdělávání úspěšně
ukončilo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
zanechalo

Výsledky absolutoria

Termín
Prospělo

s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem

Leden 2015

Červen 2015

8

4

12

21

6

27

2

1

3

31

11

42Celkem

3,84%

12,09%

84,07%

14

Výsledky vzdělávání



Absolutorium se konalo pouze na pracovišti v Holešově.

V lednu 2015 konali absolutorium studenti dálkové formy vzdělávání (4. ročníku). K absolutoriu se při-
hlásilo 31 studentů, jeden student se přihlásil k absolutoriu na termín červen 2015.

Při příležitosti slavnostního předání diplomů
a vysvědčení o absolutoriu byli oceněni nejlepší
studenti vyšší odborné školy. Za výborné studijní
výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené
u absolutoria udělil ředitel školy nprap. Oldřichu
Motáňovi, DiS. čestnou medaili školy.

V červnu 2015 konalo absolutorium osm studentů kombinované formy vzdělávání (3. ročníku), dva
studenti konali opravnou zkoušku a jeden student zkoušku v náhradním termínu.
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Střední odborná škola

Ročník

Název předmětu Konalo

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Právo

Kontrola kriminality

Praktická zkouška z odborných předmětů

Vyhodnocení maturitních zkoušek 2015

K maturitní zkoušce 2015 bylo přihlášeno v jarním zkušebním období 88 žáků 4. ročníku. Z nich 86
úspěšně ukončilo 4. ročník a konalo maturitní zkoušku. 2 žáci neukončili v řádném termínu 4. ročník
vzdělávaní a nekonali maturitní zkoušku v jarním zkušebním období.

Výsledky maturitních zkoušek z jednotlivých předmětů

1.

2.

3.

4.

Celkem

Počet žáků
1. 9. 2014

Zanechalo
vzdělání

Přestoupilo
z jiné SŠ

Prospělo
s vyznam.

Prospělo Neprospělo
Pokračuje

ve
vzdělávání

89

85

86

88

348

3

2

1

0

6

4

0

0

0

4

16

18

13

13

60

73

65

68

74

280

1

0

4

1

6

89

83

81

253

Německý jazyk

Uspělo Neuspělo Nekonalo

86

55

3

1

27

86

86

86

80

54

3

1

26

83

85

86

6

1

0

0

1

3

1

0

2

1

0

0

1

2

2

2

1,73%

17,34%

80,93%

Prospělo

Neprospělo

Prospělo
s vyznamenáním
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Celkové výsledky maturitních zkoušek

Ve středu dne 27. května 2015 se uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům
střední odborné školy. Slavnostní akt proběhl v sala terreně holešovského zámku za přítomnosti vedení
školy, starosty města Holešova, předsedů maturitních komisí, pedagogů, žáků a rodičů. Kromě maturitního
vysvědčení převzali absolventi Europassy - dodatky k osvědčení, usnadňující uznání jejich vzdělání
v zemích EU. Současně při této příležitosti byli oceněni nejlepší žáci za studijní výsledky a vzornou
reprezentaci školy. Představitelka vedení Domova pro seniory v Holešově Mgr. Miklíková ocenila vybrané
žákyně za aktivní pomoc a spolupráci při práci se seniory věcnými dary.

Třída Počet žáků
Prospělo

s vyznam. Prospělo Neprospělo Nekonalo

4.A

4.B

30 9 16 3 2

29 2 22 5 0

29 0 26 3 0

88 11 64 11 2

4.C

Celkem

12,50%

12,50%

72,73%

Prospělo

Nekonalo

Prospělo
s vyznamenáním

2,27%

Neprospělo

17



Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy

V uplynulém školním roce 2014/2015 si doplňovalo nebo rozšiřovalo kvalifikaci vzděláváním na vysoké
škole celkem 8 pedagogických pracovníků školy, jeden v bakalářském a sedm v magisterském studijním
programu.

V souladu s požadavky jednotlivých pedagogických pracovišť a v návaznosti na aktuální potřeby výkonu
služby bylo realizováno další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří absolvovali řadu kurzů, školení,
seminářů a dalších vzdělávacích aktivit v ČR i zahraničí:
- doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti,
- certifikovaná proškolení pedagogů k zabezpečení funkcí (rolí) stanovených školským zákonem pro

zajištění průběhu maturitní zkoušky,
- krátkodobé specializační kurzy, semináře a konference,
- instrukčně-metodická zaměstnání,
- studijní pobyty a stáže u výkonných útvarů Policie ČR a u dalších specializovaných odborných pracovišť.

Vzdělávací aktivity v rámci dalšího profesního růstu absolvovali i nepedagogičtí pracovníci školy se za-
měřením na jejich pracovní zařazení a profesní orientaci.
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Spolupráce se školami s oprávněním k výuce oboru
vzdělání 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“.

- organizování společných metodických zaměstnání učitelů,
- zpracování metodických pomůcek a učebních textů,
- pořádání společných akcí výchovně - vzdělávacího charakteru v souladu s rámcovým vzdělávacím

programem oboru vzdělání.

V rámci spolupráce se konají jednou ročně pravidelná setkání ředitelů škol ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Program setkání je zaměřen na problematiku realizace rámcového vzdělávacího programu oboru, na vy-
hodnocení výsledků vzdělávání, na výměnu zkušeností z oblasti didaktiky odborných předmětů, na přípra-
vu a organizaci společných akcí, soutěží atd.

Dle plánu povinných a volitelných aktivit uspořádala škola sportovní soutěže v silovém čtyřboji (18. 3.
2015), judu (31. 3. 2015) a dračích lodí (18. 6. 2015).

Dne 10. června 2015 se ve škole uskutečnil 3. ročník soutěžní přehlídky odborných prací žáků škol
s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost..

Činnost školy jako garanta je zaměřena na:

3. ročník soutěžní přehlídky odborných prací
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Současně se vzdělávacími aktivitami školy v průběhu školního roku byla realizována celá řada akcí
a aktivit, které výrazným způsobem přispěly nejen k propagaci práce školy na veřejnosti, ale i k posílení
dobrého jména Policie ČR v duchu naplnění filozofie hesla „Pomáhat a chránit“. Mezi nejvýznamnější
aktivity můžeme uvést následující.

U příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Husa se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV
v Holešově uskutečnil 11. června 2015 seminář „Jan Hus – 600 let od jeho úmrtí“. Seminář byl zahájen za
přítomnosti vedení školy, zástupce Ministerstva vnitra, zástupce Křesťanské policejní asociace a dalších hostů.

Úvodní část semináře byla věnována osobnosti mistra Jana Husa, který se stal symbolem české reformace
a dal do pohybu evropské dějiny.

V další části celostátního semináře prezentovali žáci středních odborných škol s výukou v oboru vzdělání
Bezpečnostně právní činnost výsledky prací, které vytvořili v uplynulém školním roce. Jednotlivá

Seminář „Jan Hus – 600 let od jeho úmrtí“

Zlatý Ámos
Výraznou prezentací práce školy na veřejnosti je vítězství učitelky práva a kriminalistiky vrchní komisařky

kpt. Mgr. Hany Pacíkové v anketě Zlatý Ámos. 27. března 2015 korunoval vítězku 22. ročníku ankety
o nejoblíbenějšího učitele české republiky ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládel. Zvítězila
nejen v očích odborné poroty v čele s Janem Cimickým, ale současně bodovala i u poroty složené z žáků
zúčastněných škol a získala „Dětského Ámose“.

20



vystoupení žáků byla zaměřena na osobnost Jana Husa, fakta a mýty o jeho životě, aktuálnost jeho názorů
a odkaz současné generaci. Součástí programu bylo i vystoupení žákyně VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Karolíny Lundové s prací Jan Hus – sada výukových materiálů. S touto prací postoupila ve Středoškolské
odborné činnosti do celostátního kola, ve kterém získala v Praze velmi pěkné 2. místo.

Celkovou atmosféru doplňovala výstava souboru tematických obrazů, které vytvořili žáci školy. Byly
prezentovány jednotlivé práce žáků, které představují J. Husa v roli studenta, kazatele, učitele, děkana
i rektora jedné z nejstarších středoevropských univerzit.

Závěr semináře byl věnován prezentaci projektů žáků školy zaměřených do 4 oblastí: Jan Hus - rodina,
mládí a léta studií, Jan Hus - kazatel, Jan Hus - filozof, Jan Hus - reformátor.

Seminář přispěl k hlubšímu poznání osobnosti Jana Husa, ale zejména umožnil poznat historické
okolnosti a prostředí, v němž Hus působil. Současně byl připomenut zlom ve vnímání Husa katolickou
církví, která vyjádřila lítost ústy nejen kardinála Kašpara nebo kardinála Berana, ale i v roce 1999, ústy
papeže Jan Pavla II. prohlášením, že lituje Husovy kruté smrti a uznal ho jako reformátora církve.

Strategickým partnerem pro práci školy je Policie ČR. Veškerá koncepce vzdělávání je konzultována
vždy se zástupci Policie ČR, která se také podílí na realizaci odborných předmětů, odborné praxe
a závěrečných zkoušek. K rozvoji odborných kompetencí pedagogického sboru významně přispívá
absolvování stáží a studijních pobytů učitelů u policejních útvarů. Součinnost s policejní praxí je
orientována na bezpečnostně preventivní, pátrací a dopravně bezpečnostní akce. Významnou oblastí
spolupráce školy s praxí je účast policistů z praxe na výuce u závěrečných zkoušek. Škola významně
propaguje práci Policie ČR, zejména prezentací jednotlivých služeb policie včetně ukázek činnosti všech
složek integrovaného záchranného systému.

V areálu holešovského zámku se v součinnosti s Městskou policií Holešov a za podpory města Holešova
konala 21. května 2015 prezentační akce s názvem „Den Policie 2015“. Obdobně se 6. června 2015
uskutečnil „Dětský den“ v areálu brněnského pracoviště školy.

Na těchto mimořádně atraktivních akcích účastnici zhlédli dynamické ukázky složek integrovaného
záchranného systému (policie, hasičů a zdravotnické služby), kteří v součinnosti předvedli vyproštění osob
z havarovaného automobilu, dále akční ukázku zadržení nebezpečného pachatele příslušníky vojenské
policie, ukázku výcviku služebních psů a vystoupení oddílu služební hipologie ze Zlína.

Spolupráce s Policií České republiky

Den Policie 2015
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Dny otevřených dveří

Spolupráce se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra

Cesta krve

Spolupráce s Ústavem jazykové přípravy Armády ČR

Dny otevřených dveří se konají již tradičně za velkého zájmu veřejnosti dvakrát ročně. Pro účastníky
jsou připraveny prezentace vzdělávacích aktivit školy zaměřené na střední odborné vzdělávání, zájemci
mají možnost prohlédnout si prostory školy – odborné učebny, sportoviště, internát, jídelnu atd.
Každoročně navštíví Dny otevřených dveří školy přes tisíc návštěvníků. Tento mimořádný a stabilní zájem
svědčí o tom, že škola zaujímá významné místo v rámci vzdělávací nabídky Zlínského kraje i celé ČR.

Brněnské pracoviště školy úzce spolupracuje již řadu let se zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou ZP
MV 211 na řadě společných projektů:

ve znamení „ZDRAVÍ“,
cvičíme s 211,
vybavení s 211.

Tradičně se žáci střední odborné školy účastní konference „CESTA
KRVE“ pořádané ČČK ve Zlíně. Jedná se o soubor přednášek
a prezentací k problematice dárcovství krve. Na konferenci také
vystupují dárci krve a kostní dřeně se svými příběhy, které motivují
k darování krve. Je potěšující, že našim studentům není lhostejné
zdraví a život ostatních, vítězí u nich pocit pomoci druhému
a snaha být prospěšný. Studenti v Holešově i Brně si na vlastní kůži
vyzkoušeli, co obnáší dárcovství krve. Jejich snaha pomoci někomu
druhému převýšila jistou nervozitu ze samotného odběru.

V září 2014 se škola zapojila do projektu Policejního prezídia
a Hudby hradní stráže na podporu darování kostní dřeně. Přímo
v areálu školy lékaři hematologického oddělení nemocnice ze Zlína
realizovali prvotní rozhovory se zájemci o zápis do registru dárců
kostní dřeně. Je úspěchem, že v rámci této akce se do registru
zapsalo přes 40 dárců kostní dřeně zejména z řad studentů základní
odborné přípravy, ale i z řad žáků střední odborné školy.

V měsících lednu a únoru 2015 proběhlo testování žáků čtvrtých ročníků VPŠ a SPŠ MV v Holešově
podle normy STANAG 6001. Testování probíhalo v Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně.
Centrum jazykové přípravy je ústředním jazykovým vzdělávacím zařízením a jediným garantem stan-
dardizovaného jazykového testování dle NATO STANAG 6001 v rámci rezortu obrany.

·
·
·

Úspěšnost žáků v testech STANAG

Třída Počet žáků Uspělo Neuspělo Stupeň 1 Stupeň 2

4.A

4.B

24 24 0 17 7

26 26 0 23 3

25 25 0 18 7

75 75 0 58 17

4.C

Celkem
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Spolupráce s orgány města

Mezinárodní program O cenu vévody z Edinburghu

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Maturitní ples žáků střední odborné školy

Významnými partnery v činnosti školy jsou města Brno a Holešov. Dlouhodobě obě pracoviště školy
dosahují vynikajících výsledků ve spolupráci s orgány měst, významně se podílí na zabezpečování
kulturně-výchovných, sportovních a preventivních akcí. Zaměstnanci školy pracují v řadě komisí města,
žáci aktivně pracují ve vedení Parlamentu dětí a mládeže. Touto spoluprací škola získala v obou regionech
pověst bezpečnostního experta a přispívá k naplnění hesla „Pomáhat a chránit“.

Do programu O cenu vévody z Edinburghu byli zapojeni čtyři žáci SOŠ. Pravidelně jednou týdně
navštěvují Domov pro seniory v Holešově, kde pomáhají starým lidem. Tito žáci dále organizují
každoročně v prosinci benefiční jarmark. Výtěžek je věnován holčičce Mervis ze Zambie, kterou naše
škola adoptovala na dálku. V listopadu 2014 byli oceněni čtyři žáci (Ž. Hrabcová, V. Veřmiřovský, B. Krat-
ková, K. Pítrová) stříbrnými diplomy.

Ve školním roce 2014/15 pokračovala realizace dvou projektů - Příprava a výběr žáků z národnostních
menšin ke vzdělávání a Vzdělávání příslušníků národnostních menšin.

Na základě přijímacího řízení bylo ke vzdělávání pro školní rok 2015/2016 přijato 13 žáků z národ-
nostních menšin.

U projektů probíhá pětileté období udržitelnosti. Klíčové aktivity jsou v tomto období plně hrazeny
z prostředků školy.

V rámci projektu se v únoru 2015 uskutečnilo ve VPŠ a SPŠ MV Holešově setkání managementu
projektu, pedagogických pracovníků a žáků zařazených do projektu s manažery a pedagogy z Anglie
působícími v rámci evropského projektu „Positive Integration of Roma Communities“. V neformální
atmosféře proběhla výměna zkušeností a názorů k problematice inkluzivního vzdělávání a integrace
národnostních menšin.

Dne 27. února 2015 se konal maturitní ples žáků střední odborné školy. Ples proběhl již tradičně
v reprezentativních prostorách holešovského zámku za aktivní účasti všech maturantů, vedení školy,
pedagogů, bývalých absolventů a rodinných příslušníků žáků. K tanci i k poslechu hrála Hudba hradní
stráže a Policie ČR a v Drive clubu probíhala diskotéka. Celý večer byl proložen bohatým programem,
který si z velké části připravili samotní žáci. Každý maturant byl slavnostně z rukou ředitele školy a třídních
učitelů dekorován šerpou.

23



Seminář mravní a křesťanské výchovy

Mimořádné aktivity školy

Přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol s oprávněním k výuce oboru vzdělání
68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost

Středoškolská odborná činnost

Netradičními formami a metodami výuky se může pochlubit Seminář mravní a křesťanské výchovy, který
je již tradičně realizován pro žáky SOŠ v rámci výuky společensko-vědních předmětů. Je zaměřen
na přípravu studentů pro multikulturní prostředí, vytvoření základů profesní etiky a jejího hodnotového
systému. Semináře se konají ve spolupráci se zástupci olomouckého arcibiskupství, zástupci duchovní
služby Armády ČR a zástupci samosprávy města. Účastníci semináře navštívili řadu kulturně - historických
památek Moravy.

- spolupráce s Vojenskou policií , Vězeňskou službou ČR, Celní správou, Hasičským záchranným sborem ČR
a dalšími složkami IZS,

- spolupráce se státními zastupitelstvími a soudy všech stupňů,
- spolupráce s Úřadem veřejného ochránce práv,
- spolupráce s Policejní akademií v Praze, Justiční akademií v Kroměříži, Univerzitou obrany v Brně,

Univerzitou T. Bati ve Zlíně, Ostravskou univerzitou v Ostravě, Univerzitou Palackého v Olomouci,
Masarykovou univerzitou v Brně,

- spolupráce s Kriminalistickým ústavem Praha,
- spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- spolupráce se středními a vyššími odbornými školami v regionu,
- spolupráce s Krajskými pedagogicko-psychologickými poradnami,
- spolupráce s Úřady práce v jednotlivých krajích,
- spolupráce s Ústavem soudního lékařství FN v Olomouci,
- spolupráce s Arcibiskupstvím v Olomouci,
- zajištění činnosti Centra vzdělávacích aktivit a osobního poradenství (CEVAP),
- zajištění odborných seminářů a instrukčně metodických zaměstnání v souladu s potřebami policejní praxe,
- zajištění překladatelské služby a tlumočení pro potřeby Policie ČR,
- aktivní zapojení do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
- příprava žáků a studentů na účast ve studentských soutěžích a přehlídkách,
- zapojení do realizace projektů v oblasti výchovy a vzdělávání,
- spolupráce školy se střediskem volného času v Holešově,
- spolupráce s Městským kulturním střediskem Holešov,
- spolupráce s Charitou a Centrem pro seniory v Holešově a ve Zlíně,
- vedení a činnost zájmových a sportovních kroužků, spolupráce při organizování sportovních, kulturních,

společenských a preventivních akcí,
- aktivity v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu.

Dne 10. června 2015 se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově konal 3. ročník
soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol s oprávněním k výuce oboru vzdělání
68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost. Zúčastnilo se 47 žáků z 12 středních odborných škol z celé
České republiky. Účastníci prezentovali celkem 34 soutěžních prací, které byly zařazeny do 7 kategorií.

Žáci z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově obsadili v jednotlivých kategoriích
čtyři první místa (kategorie právo, kategorie ICT, kategorie ekonomické obory, kategorie J. Hus) a jedno
druhé místo (kategorie prevence a odhalování kriminality). Dosaženými výsledky udělali dobré jméno
nejen sobě, škole, ale i městu Holešovu a přispěli tak i ke zvýšení prestiže policejního vzdělávání.

Zapojení školy do SOČ je tradičně věnována značná pozornost. Škola se podílí nejen účastí žáků, ale
i organizační pomocí při zabezpečení soutěže, případně zapojením učitelů v hodnotících komisích
jednotlivých kol. Škola uspořádala v letošním školním roce městské kolo 37. ročníku SOČ.

Do okresního a krajského kola postoupily dvě práce. Žákyně M. Křížková a N. Daňková obsadily se svojí
prací Mistr Jan Hus – známý i neznámý 6. místo v kraji. Žákyně K. Lundová se svojí prací Jan Hus – sada
výukových materiálů v krajském kole zvítězila a postoupila do celostátního kola, kde obsadila krásné 2. místo.
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Konverzační soutěže v jazycích

Matematický klokan

Celostátní matematická soutěž

Přírodovědný klokan

Bobřík informatiky

Soutěž o kolektivní bezpečnosti - EUROPASECURA

Žáci SOŠ se pravidelně zapojují do soutěží v cizím jazyce a českém jazyce. V konverzační soutěži
v anglickém jazyce postoupila do okresního kola soutěže V. Kaděrová, která se ve velmi silné konkurenci
škol, včetně gymnázií, rozhodně neztratila. V německém jazyce postoupil do okresního kola žák
1. ročníku V. Kovařík. Do okresního kola Olympiády z českého jazyka postoupily žákyně 2. ročníku
B. Kratková a Š. Svobodová.

V březnu proběhla ve škole soutěž Matematický klokan. Tuto celostátní soutěž připravila Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a má za cíl rozvíjet u žáků logické myšlení a matematické
dovednosti. Soutěže se zúčastnilo 24 vybraných žáků SOŠ. Výsledky našich nejlepších řešitelů byly
porovnány s úspěšnými řešiteli dalších škol. Žák 1. ročníku V. Krejčí se v kategorii Junior (žáci 1. a 2.
ročníku) v kroměřížském okrese při komparaci všech výsledků středních škol umístil na 7. místě. Stejného
umístění dosáhl žák 3. ročníku P. Žůrek v kategorii Senior (žáci 3. a 4 ročníku) .

V celostátní matematické soutěži reprezentoval školu V. Krejčí, který se umístil na 40. místě z 318 účast-
níků.

V říjnu 2014 se 15 vybraných žáků 2. ročníku zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan, která má u žáků
rozvíjet znalosti a vědomosti v oblasti přírodních věd. Výsledky našich nejlepších řešitelů byly zaslány
krajskému metodikovi a porovnány s úspěšnými řešiteli dalších škol. V kategorii Junior získal žák M. Saidl
1. místo a S. Brádler 2. místo ve Zlínském kraji.

Ve dnech 10. 11. – 14. 11. 2014 se konal 7. ročník celostátní
soutěže Bobřík informatiky. Je to předmětová soutěž podpo-
rovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěží
se v pěti věkových kategoriích a je organizována pro žáky od
4. ročníku ZŠ až po 4. ročník SŠ. Soutěž nevyžaduje žádné
předchozí speciální znalosti z informačních a komunikačních
technologií. Cílem je především poskytnout zájemcům
o informatiku porovnávání svých znalostí v oblasti logického
myšlení a řešení algoritmů. Snahou je také popularizovat infor-
matiku ve školách a přeorientovat žáky od konzumního chování
v informačních technologiích, které často spočívá pouze ve
vyhledávání informací na internetu a v komunikaci na sociálních

sítích, směrem k základům odborné informatiky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 63 studentů naší školy, a to v kategorii Junior a Senior. Úspěšným řešitelem

národního kola se stal ten, kdo získal 150 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří získali více než 150 bodů
byli P. Machovčák, S. Brádler, S. Spáčil, V. Krejčí, O. Velísek a P. Žůrek.

Dne 26. března 2015 se uskutečnilo první kolo 8. ročníku
soutěže EUROPASECURA, kde si žáci otestovali znalosti i do-
vednosti v bezpečnostních otázkách, Evropské unii a Seve-
roatlantické alianci. Test žáci vyplňovali prostřednictvím
internetu v omezeném čase devadesáti minut. Do prvního kola
se přihlásilo 21 tříčlenných družstev z řad žáků 2. a 3. ročníku.
Družstvo 2. ročníku ve složení T. Bártík, S. Spáčil a K. Peter se
zúčastnilo písemné části krajského kola soutěže Europasecura,
kde obsadilo 3. místo.
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Finanční gramotnost

Sportovní výsledky

V souladu se školním vzdělávacím programem byl kladen důraz na zvyšování finanční gramotnosti žáků,
zejména na rozvoj kompetencí ve vztahu k majetku a vlastnictví peněz, hospodaření domácností,
k finančnímu plánování a daním atd. V rámci 7. ročníku celorepublikové soutěže Finanční gramotnost
vyhlášené MŠMT družstvo školy obsadilo 1. místo v okresním kole.

V září 2014 se žáci naší školy zúčastnili krajského kola 33. ročníku Corny Středoškolského atletického
poháru, které se konalo na Městském atletickém stadionu v Uherském Hradišti. Účastnilo se šest
chlapeckých a šest dívčích týmů našeho kraje, kteří se kvalifikovali z kol okresních. Naši školu
reprezentovala družstva dívek a chlapců, která se shodně umístila na 4. místě.

V březnu 2015 se uskutečnilo ve Frýdku - Místku republikové finále Poháru AŠSK ČR ve šplhu dívek
a hochů. Soutěžilo se v kategorii jednotlivců a družstev. V soutěži jednotlivců zvítězil D. Križánek, žák
4. ročníku, třetí místo obsadil žák 3. ročníku D. Helekal. V soutěži družstev chlapců zvítězilo družstvo naší
školy ve složení D. Křižánek, D. Halekal, K. Peter a V. Kovařík. Celkem soutěžilo 12 družstev chlapců.

V dubnu 2014 družstva dívek a chlapců bojovala v republikovém finále v silovém čtyřboji SŠ.
Po postupu z krajského kola, které se konalo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, se v republikovém finále
neztratila a obsadila shodně 8. místo.

V mimoškolní sportovní činnosti žák 3. ročníku M. Salaj obsadil na mistrovství ČR do 20 let ve vzpírání
1. místo ve své hmotnostní kategorii do 85 kg. Další medaile na mistrovství ČR juniorek do 17 a 20 let
ve vzpírání získaly I. Suszková a M. Podešvová, které zvítězily ve svých hmotnostních kategoriích.

V červnu 2015 se v Hranicích na Moravě uskutečnilo mistrovství ČR středních škol na dračích lodích.
První místo obsadila třída 3. C, stala se mistrem ČR a vybojovala pro naši školu účast na mistrovství světa
2015 v kategorii juniorů. Toto mistrovství se uskuteční ve dnech 10. – 13. září 2015 na národním kanále
v Račicích. Třetí místo obsadila 2. C.

Na dračích lodích se mistry UNITOP dne 13. června 2015 stali studenti ZOP pod vedením plk. Mgr. Hrudíka.



Mezinárodní aktivity a projekty školy
Mezi výrazné aktivity školy patří mezinárodní spolupráce, která má dlouhodobou tradici a je výrazně

podporována vedením školy.
Při příležitosti oslav výročí vzniku samostatného československého státu se ve škole konaly dvě

významné akce s mezinárodní účastí – Mezinárodní konference na téma „Nové trendy ve vzdělávání
policistů“ a otevření Síně tradic.

22. října 2014 škola uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Nové trendy ve vzdě-
lávání policistů“. Konference proběhla za účasti ředitele odboru bezpečnostního výzkumu a poli-
cejního vzdělávání Ministerstva vnitra JUDr. Petra Nováka, Ph.D. , ředitele služby pořádkové policie
plk. doc. Ing. Martina Hrinka, Ph.D., MBA, zástupců Univerzity obrany Brno a Vojenské policie Vyškov.

Mezinárodní účast byla zajištěna našimi partnerskými institucemi: Policejní školou v Katowicích,
školami Straže Graničnej v Lubani a Koszalinu, Střední odbornou školou PZ v Košicích a Pezinku,
Policejní školou v Cluj-Napoce v Rumunsku, vzdělávacím Institutem pro další odbornou přípravu
v Ainringu a kolegy z Policejní akademie v Lübecku a z ředitelství BPOL Mnichov. Výsledky konference
přispěly k získání nových poznatků a vědomostí z oblasti vzdělávání pro všechny zainteresované.

Mezinárodní konference „Nové trendy ve vzdělávání policistů“
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Přehled významných akcí, které se uskutečnily v průběhu školního roku 2014/2015:

- odborné jazykové stáže pro policisty BPOL ve škole v Holešově a reciproční stáže policistů VPŠ a SPŠ
MV v Holešově při výkonu služby ve společných hlídkách ve Schwandorfu,

- jazyková stáž pro učitelky předmětového oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů na mezinárodním
letišti v Mnichově,

- odborné jazykové stáže pro žáky SOŠ a studenty VOŠ ve vzdělávacích institucích Bavorské policie,
- týdenní intenzivní jazyková výuka českého jazyka pro policisty Bavorské policie, po které následovala

zkouška z českého jazyka úrovně A-1, zkoušku zajišťuje škola Europa-Berufsschule ve Weidenu,
- účast zástupce ředitele školy na mezinárodní konferenci s názvem „A Successful Further Education of

Police in a Democratic Constitutional State“, kterou organizoval Institut pro další vzdělávání
Bavorské policie v Ainringu u příležitosti 40. výročí vzniku vzdělávacího institutu,
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Otevření Síně tradic
Za přítomnosti náměstkyně ministra vnitra Mgr. Moniky Pálkové, představitelů města Holešova, veteránů

7. výsadkového pluku, zástupců Policie ČR, zahraničních delegací a dalších hostů se dne 23. října 2014
uskutečnil slavnostní nástup školy a následné otevření Síně tradic. Součástí programu bylo i ocenění
pracovníků školy. Kromě projevu ředitele školy plk. Ing. Jana Dvořáka, přednesla zdravici náměstkyně
ministra vnitra Mgr. Monika Pálková, ředitel služby pořádkové policie plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.,
MBA a za zahraniční hosty vystoupil plk. Mgr. Ladislav Dovičovič, ředitel Střední odborné školy PZ
v Pezinku.

Po nástupu následovalo slavnostní otevření Síně tradic, která bude sloužit nejen k připomenutí historie
a významných tradic školy, ale i při pořádání významných školních akcí a pro vzdělávání žáků a studentů.



- účast policistů školy na seminářích s názvem „Výuka použití donucovacích prostředků v základní
odborné přípravě“ a „Získávání poznatků a výměna zkušeností ve výuce předmětu služba dopravní
policie“, které uspořádala SOŠ PZ Pezinok,

- lektorování kurzu pro policisty z antikonfliktních týmů, který probíhal v SOŠ PZ Košice. Kurz lektorovala
pracovnice VPŠ a SPŠ MV v Holešově – pracoviště Brno,

- účast na dvou odborných seminářích pro učitele a instruktory služební přípravy se zaměřením na
střeleckou přípravu a na použití donucovacích prostředků, které se konaly v Policejní škole
v Katowicích,

- účast na mezinárodní konferenci „Public order in Europe, between tradition and contemporary times“
v Policejní škole “Septimu Mureşan“ v Cluj-Napoce v Rumunsku.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově je od roku 2013 zapojena do projektu „Využití současných informačních
systémů na zvýšení efektivní přeshraniční výměny informací v oblasti prevence proti kriminalitě“, jehož
předkladatelem je Policejní škola v Katowicích. Projekt je financován z programu EU – ISEC (Prevence
a boj proti trestné činnosti). V červnu 2015 se uskutečnila závěrečná konference projektu, na které byly
prezentovány výsledky práce účastníků projektu (Policejní škola Katowice, SOŠ PZ Pezinok a VPŠ a SPŠ
MV v Holešově). Škola v tomto projektu úzce spolupracovala s policisty z odboru mezinárodní policejní
spolupráce Policejního prezidia a se zástupci společných center pro policejní a celní spolupráci. Veškeré
získané poznatky jsou zapracovány v závěrečném manuálu projektu a využívány při vzdělávání policistů.

Projekt ISEC

Závěrečná konference projektu ISEC
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CEPOL (European Police College)

FRONTEX

Dlouhodobě škola spolupracuje s těmito zahraničními partnery:

Pracovníci školy se aktivně zapojují do vzdělávacích aktivit CEPOL. Zejména se jedná o výměnný
program „Exchange Programme“, v rámci kterého v září 2014 absolvovala týdenní odbornou stáž
v Holešově policistka z Policejní akademie v Tampere ve Finsku , v červnu 2015 absolvoval ve stejném
programu odbornou stáž policista ze vzdělávací instituce španělské policie v Avile. Exchange Program
pracuje na bázi reciprocity - v září 2015 absolvují stáž v policejní škole v Avile dvě učitelky oddělení
všeobecně vzdělávacích předmětů.

Policista z oddělení zabezpečení výuky pracuje jako člen hodnotící skupiny CEPOL „Evaluation Expert
Group“. Úkolem této skupiny je sestavení nového evaluačního systému pro vzdělávací aktivity CEPOL.

V rámci výcvikového oddělení agentury Frontex VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizovala tyto aktivity:

“Teachers' Mobility Implementation“ – Lyon FRA - březen 2015.
- „The Fundamental Right Training of Trainers“ – Malta - duben 2015.

Škola SG v Koszalinu (Polsko)
- Škola SG v Lubani (Polsko)
- Škola Policije v Katowicích (Polsko)
- Střední odborná škola PZ v Pezinku (Slovensko)
- Střední odborná škola PZ v Košicích (Slovensko)
- Bavorská pohotovostní policie, Institut pro další vzdělávání Bavorské policie v Ainringu (Německo)
- Ředitelství Spolkové policie Mnichov (Německo)

Spolupráce je zaměřena na výměnu zkušeností při vzdělávání policistů, na účast na odborných
seminářích, odborných stážích nebo významných akcích souvisejících se vzdělávacími aktivitami školy.
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Výsledky inspekční činnosti
V období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední policejní

škole MV v Holešově tyto vnější kontroly a audity:

Termín Kontrolu provedl Předmět kontroly

Září 2014

Říjen 2014

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor sociálního zabezpečení Praha

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Oblastní zdravotnické zařízení Brno
Hygienická služba

Vedení a využívání evidencí v oblasti
nemocenského a důchodového pojištění
příslušníků PČR, správnost odvodu
pojistného na soc. zabezpečení příslušníků
a na agendu výsluhových nároků

Dodržování obecně závazných právních
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
při poskytování stravovacích služeb

Listopad 2014
MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Zjišťování průběhu vzdělávání podle
vzdělávacího programu ZOP 2013

Duben 2015
MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a navazujících právních
předpisů se zaměřením na přijímací řízení
ke středoškolskému studiu a s tím
související úkony

Květen 2015
Magistrát města Brna
Koordinační centrum prevence

Kontrola projektu „ Prevence kriminality“,
kontrola zaúčtování daru – faktur
i platby v hotovosti

Květen 2015
MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a navazujících právních
předpisů se zaměřením na maturitní
zkoušky žáků středoškolského studia

Červen 2015
MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a navazujících právních předpisů
se zaměřením na absolventské práce,
absolutorium studentů vyššího odborného
vzdělávání a s tím související úkony

Červen 2015
MINISTERSTVO VNITRA
Bezpečnostní odbor

Realizace úkolů stanovených obecně
platnou právní úpravou a interními akty
řízení v oblasti bezpečnostní ochrany
areálů a metodická pomoc při aplikaci
zásad a současně odstraňování možných
nejasností a odlišností

Červen 2015
MINISTERSTVO VNITRA
Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení interního auditu

Kontrola „Řízení kvality interního auditu“

31



Při provedených kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, závažná porušení právních předpisů
nebo škoda na majetku státu. K zjištěným nedostatkům byla na doporučení kontrolních orgánů přijata
konkrétní opatření k nápravě.

Při kontrolách provedených vlastními zaměstnanci nebyly zjištěny závažné nedostatky nebo závažná
porušení právních předpisů. Zjištěné věcné nedostatky byly řešeny okamžitě uvedením v bezvadný stav
a přijetím nových opatření k zamezení vzniku opakovaných nedostatků.

V období školního roku 2014/2015 bylo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově provedeno 5 interních auditů.
Vnější audity nebyly v uvedeném období provedeny.

Ochrana osobních údajů
- Zakládání veřejných výdajů na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- Následný audit
- Účinnost vnitřního kontrolního systému
- Řízení identifikovaných rizik korupce v zabezpečovaných procesech a činnostech

Provedené audity nevykazují zásadní nedostatky ani závažná porušení platných právních předpisů.

Interní audit

Auditované oblasti

-
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Organizační složka státu Česká republika – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva
vnitra v Holešově hospodaří s majetkem v celkové hodnotě - viz následující tabulka. Majetek je 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, odborná bezpečnostní příprava, provozování střelnic, tisk studijních materiálů, ubytovací
služby, finanční, materiální a technické zabezpečení výuky atp.). Účetní jednotka VPŠ a SPŠ MV
v Holešově se stala od 1. 1. 2013 nástupnickou organizací účetní jednotky Vyšší policejní škola
Ministerstva vnitra v Brně, IČ 48136450.

Základní údaje o hospodaření školy

Název Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014

Vlastní kapitál 686 206 623,06 660 749 069,84

Jmění účetní jednotky a upravující položky 104 896 627,05 104 893 342,05

Výsledek hospodaření -570 415 085,05 -817 715 826,72

Fondy účetní jednotky 1 013 905,52 1 127 560,42

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 1 150 714 460,54 1 371 978 579,24

Cizí zdroje 14 577 254,69 16 044 792,71
Krátkodobé závazky 14 577 254,69 16 044 792,71

PASIVA celkem 700 783 877,75 676 793 862,55

Jmění účetní jednotky (401) 261 575 720,40 261 572 435,40
Oceňovací rozdíly při změně metody (406) - 156 679 093,35 - 156 679 093,35

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 0,00 0,00
Nerozdělený výsledek hospodař. minulých let (432) - 354 349 410,65 -570 415 085,05
Výsledek hospodař. běžného účetního období (493) - 216 065 674,40 -247 300 741,67

FKSP (412) 1 013 905,52 1 127 560,42

Příjmový účet organizačních složek státu (222) - 28 858 199,68 -25 862 297,66
Zvláštní výdajový účet (223) 243 808 975,51 247 126 416,36
Agregované příjmy a výdaje minulých období (404) 935 763 684,71 1 150 714 460,54

Zaměstnanci (331) 6 932 408,00 8 446 931,00
Sociální zabezpečení (336) 3 855 245,00 1 762 738,00
Zdravotní pojištění (337) 0,00 1 423 271,00
Jiné přímé daně (342) 870 953,00 1 167 059,00
Daň z přidané hodnoty (343) 19 634,00 284 207,00
Závazky k vybraným ústř. vládním institucím (347) 916,00 0,00
Jiné pohledávky (378) 1 334 673,23 1 526 665,70
Výdaje příštích období (383) 1 508 925,34 1 433 871,01
Dohadné účty pasivní (389) 54 500,12 50,00
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Stálá aktiva 640 149 536,68

Dlouhodobý nehmotný majetek 119 514,13

669 004 624,27

119 514,13

Dlouhodobý hmotný majetek 668 885 110,14 640 030 022,55

Oběžná aktiva 31 779 253,48 36 644 325,87
Zásoby 13 423 532,80 15 703 084,66

Krátkodobé pohledávky 3 225 236,97 3 377 717,60

Krátkodobý finanční majetek 15 130 483,71 17 563 523,61

AKTIVA celkem 700 783 877,75 676 793 862,55

Software (013) 119 514,13 119 514,13
Drobný DNM (018) 4 634 226,81 4 697 362,21
Oprávky k drobnému DNM (078) -4 634 226,81 -4 697 362,21

Stavby (021) 589 705 162,25 574 035 492,25
Samostatné movité věci (022) 67 210 967,89 50 883 785,30
Drobný DHM (028) 129 443 819,80 129 799 338,50
Pozemky (031) 11 688 980,00 11 688 980,00
Nedokončený DHM (042) 280 000,00 3 421 765,00
Oprávky k drobnému DHM (088) - 129 443 819,80 -129 799 338,50

Materiál na skladě (112) 13 319 432,80 15 598 984,66
Ostatní zásoby (124, 139) 104 100,00 104 100,00

Oprav. položky k ostat. krátkodob. pohl. (199) -4 725,00 -5,40
Odběratelé (311) 529 854,52 758 237,60
Poskytnuté provozní zálohy (314) 1 336 011,00 2 505 997,00
Pohledávky za rozpočt. příjmy (315) 1 188 484,00 0,00
Pohledávky za zaměstnanci (335) 102 848,00 99 533,00
Ostatní krátkodobé pohledávky (377) 63 359,45 13 950,00
Příjmy příštích období (385) 4 680,00 0,00

Běžný účet (241) 1 217 937,29 1 098 882,99
Běžný účet FKSP (243) 929 022,52 1 026 173,42
Ostatní běžné účty (245) 1 026 173,42 15 438 424,74
Pokladna (261) 16,90 25,46
Ceniny (263) 17,00 17,00
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Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v Kč)

Ukazatel Rozpočet R1 Rozpočet R2 MRZ
a nároky rozpočet

VÝDAJE CELKEM 220 942 699,00 246 580 008,00 5 206 789,05 251 786 797,05 247 195 416,36

PŘÍJMY CELKEM -18 999 720,00 -18 999 720,00 0,00 -18 999 720,00 -25 931 297,66

Daňové příjmy -16 659 720,00 -16 659 720,00 0,00 -16 659 720,00 -16 089 311,00
Příjmy z pojistného a příspěvek
Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery -2 340 000,00 -2 340 000,00 0,00 -2 340 000,00 -9 841 986,66

v tom: příjmy z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 278 149,00
příjmy z finančních mechanismů 0,00 0,00 0,00 0,00
ostatní nedaňové a kapit. příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 563 837,66

z toho odprodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 513,76

mzdové výdaje bez EU a FM 148 621 699,00 151 878 775,00 5 020 993,35 156 899 768,35 154 333 794,74
v tom: platy zaměstnanců celkem
z toho: platy občanských zaměstnanců

platy příslušníků 52 888 000,00 53 196 513,00 150 000,00 53 346 513,00 53 344 875,00
ostatní platby za provedenou práci 3 791 000,00 5 791 000,00 2 029 601,00 7 820 601,00 4 146 862,00
povinné pojistné 36 475 879,00 36 792 476,00 1 262 127,74 38 054 603,74 38 054 603,74
převod do FKSP 1 072 820,00 1 082 132,00 17 120,61 1 099 252,61 1 094 773,00

Ostatní sociální dávky 1 095 000,00 868 452,00 0,00 868 452,00 609 923,00
Výdaje pro.fin. EDS/SMVS bez EU a FM 3 810 000,00 4 250 000,00 0,00 4 250 000,00 4 247 572,29
Výdaje z rozpočtu Evropské unie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Výdaje z finančních mechanismů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: FM z EDS/SMVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FM z běžných výdajů 0,00 0,00 0,000 0,00
Výzkum, vývoj, inovace bez EU a FM 0,00 0,00 0,000 0,00
Ostatní běžné výdaje bez EU a FM 67 416 000,00 89 356 233,00 185 795,70 89 542 028,70 87 708 578,33

-16 659 720,00 -16 659 720,00 0,00 -16 659 720,00 -16 089 311,00

0,00

107 282 000,00 108 213 167,00 1 712 144,00 109 925 311,00 109 923 323,00
54 394 000,00 55 016 654,00 1 562 144,00 56 578 798,00 56 578 448,00

0,00
0,00

Konečný Skutečnost

Název Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014



Program rozpočtu

Celkový tabulkový přehled investičních akcí v oblasti programového financování

R1 R2 Kon. rozpočet Skutečnost Zůstatek

110.000,00

3.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V roce 2014 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozpočtovány běžné výdaje ve výši 220.942.699 Kč. Ty se
v průběhu roku zvýšily o 25.637.309 Kč na 246.580.008 Kč, došlo ke zvýšení mzdových prostředků
a souvisejících výdajů o 3.257.076 Kč, navýšení rozpočtu v rámci ostatních provozních výdajů
o 21.940.233 Kč a navýšení rozpočtu o kapitálové výdaje ve výši 440.000 Kč.

V oblasti výdajů na programové financování bylo realizováno sedm investičních akcí, viz následující
tabulka. V oblasti programového financování nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje ani nároky
z nespotřebovaných výdajů. Celkové čerpání v roce 2014 bylo na 99,94 %. Nedočerpané prostředky ve
výši 2.427,71,-- Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2015 a následně využity
k dofinancování investiční akce „Gastro zařízení“ v roce 2015.

114V022004027 Radiostanice
do vozidel

114V022004026 Rekonstrukce
osobních výtahů

114V021004004 Videokonferenční
terminál

114V022004036 Samopal HK MP5A5
s příslušenstvím

114V022004039 Podlahový
mycí stroj

114V022004040 Model na cvičení
resuscitace

114V022004041 Vysokozdvižný
dieselový vozík

114V021001108 Rezerva

142.368,60

3.141.765,00

180.000,00

237.494,00

73.000,00

77.000,00

398.000,00

372,40

142.368,60

3.141.765,00

180.000,00

237.494,00

73.000,00

77.000,00

398.000,00

372,40

142.368,60

3.141.765,00

179.999,69

237.494,00

71.390,00

76.555,00

398.000,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,00

1.610,00

445,00

445,00

372,40

3.810.000,00Program rozpočtu celkem 4.250.000,00 4.250.000,00 4.247.572,29 2.427,71

35

Zázemí komplexu výslechové místnosti



V roce 2014 došlo k povolenému zapojení nebo snížení nároků v celkové výši Kč.

a) Povolené zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na neprofilující výdaje v celkové výši Kč

- ostatní běžné výdaje (nákupy materiálu, drobného hmotného majetku a programového vybavení)
činily Kč,

- mzdové výdaje (a související mzdové výdaje včetně FKSP) činily Kč.

b) Povolené snížení či ukončení nároků z nespotřebovaných výdajů bylo provedeno ve výši Kč

- výdaje z prostředků EU ve výši 12.075,45 Kč nebyly použity vzhledem k ukončení projektu
„Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“,

- ukončeně nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1,-- Kč na projekt
„Zateplení a výměna oken – VPŠ a SPŠ MV v Holešově – II. etapa,

- ostatní neprofilující výdaje ve výši 10.767,-- Kč byly účelově vázány v rámci programu
„Integrace romské komunity“ FO:4100000.0560000.

V roce 2014 byl realizován projekt „Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ v rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se zapojením prostředků EU. Tento projekt byl hrazen
z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 428.188,05 Kč.

Byly použity mimorozpočtové zdroje ve výši 69.000,00 Kč na realizaci projektu Městského programu
prevence kriminality na rok 2014. Tyto prostředky byly finančním darem od Statutárního města Brna.

VPŠ a SPŠ MV Holešov odepisuje majetek v souladu s Českým účetním standardem č. 708, poprvé použila
metodu odpisování k 31. 12. 2011. V souladu s odpisovým plánem bylo v roce 2014 odepisováno měsíčně,
rovnoměrným způsobem. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a používá metody stanovené
vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy (č. 701-710).

Věcná břemena na nemovitém majetku nejsou. K 31. 12. 2014 neměla VPŠ a SPŠ MV Holešov žádné
dlouhodobé pohledávky. Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2014 činily 26.114,-- Kč.

Celkové příjmy ve výši 25.931.297,66 Kč se člení na:

- daňové příjmy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve výši 16.089.311,00 Kč,

- nedaňové příjmy ve výši 4.480.976,66 Kč,
- kapitálové příjmy ve výši 82.861,00 Kč,
- přijaté datace ve výši 5.278.149,00 Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti jsou závislé na
objemu vyplacených služebních příjmů policistů stálého stavu VPŠ a SPŠ MV v Holešově. V roce 2014 nebyly
odvedeny žádné sankce z opožděného nebo nesprávného odvodu.

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

- příjmy z vlastní činnosti 4.116.462,90 Kč,
- příjmy z prodeje nekapitálového majetku 364.513,76 Kč,
- příjmy z prodeje investičního majetku 82.861,00 Kč,
- běžné přijaté dotace 1.955.501,55 Kč,
- kapitálové přijaté dotace 3.322.647,45 Kč.

5.160.633,00

5.137.789,05

116.795,70

5.020.993,35

22.843,95

Vyhodnocení údajů o příjmech
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Prevence sociálně patologických jevů
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Prevenci rizikového chování se VPŠ a SPŠ MV v Holešově věnuje trvalá pozornost. Vyplývá to ze
samotného zaměření střední odborné školy, která je rezortní školou Ministerstva vnitra. Hlavním
partnerem školy je Policie ČR.

- vedení VPŠ a SPŠ MV v Holešově,
- metodik prevence (ukončené specializační studium zaměřené k prevenci rizikového chování),
- CEVAP (Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství),
- pedagogický sbor, zejména třídní učitelé a vychovatelé,
- SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).

- Školní vzdělávací program pro střední odbornou školu, obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní
činnost,

- Školní řád pro SOŠ,
- Rozkaz č. 10/2014 ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kterým se stanoví opatření v prevenci kriminality

a postup pro řešení šikanování ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově,
- Projekt „Kázeň“ (dodržování zásad firemní kultury),
- Školní preventivní strategie na léta 2012 – 2016.

Dokumenty a aktivity z oblasti prevence jsou umístěny na intranetu školy a na webových stránkách školy
www.spshol.cz.

Škola se od roku 2007 zabývá vzděláváním a integrací příslušníků národnostních menšin. V rámci
udržitelnosti jsou na SOŠ aktuální projekty „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání
ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově“ a „Vzdělávání žáků z národnostních
menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově“. Dalšími
významnými akcemi byly:

adaptační pobyt pro žáky prvního ročníku,
- projektový den,
- peer programy.

Při prevenci rizikového chování je využívána činnost CEVAPU (Centrum vzdělávacích aktivit
a osobnostního poradenství), které vzniklo ve školním roce 2012/2013 při předmětovém oddělení
všeobecně vzdělávacích předmětů. Práce CEVAPu byla v průběhu roku zaměřena na osobní konzultace se
studenty i pedagogickými pracovníky a vedení odborných seminářů.

V listopadu 2014 pracovnice CEVAPu Mgr. Švecová absolvovala akreditační kurz Hogrefe –
Diagnostické metody pro personalistiku a poradenství. Získané kompetence jsou využívány především
pro žáky 4. ročníku v oblasti rozvoje osobnosti a výběru budoucího povolání.

- ztrátu motivace u žáků, počínající syndrom vyhoření,
- neurotické projevy chování u žáků,
- obavy ze vzniku závislosti (alkohol, závislost na počítačových hrách),
- problémy žáků s rodiči,
- uplatnění žáků z projektu národnostních menšin na trhu práce,

Klíčovými subjekty v oblasti prevence kriminality jsou:

Klíčové materiály školy, vztahující se k prevenci kriminality:

1. Specifická prevence v rámci projektů zaměřená na integraci národnostních menšin, na xenofobii,
extremismus a rasismus

2. Poradenství a konzultační činnost

Problematika v oblasti poradenství byla zaměřena na:

Školní preventivní strategie ve školním roce 2014/2015
se realizovala v několika rovinách:

-
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- možnosti a informace ohledně přijetí k Policii ČR,
- zájem o možnosti dalšího vzdělávání na VŠ,
- zdravotní problémy obvykle psychosomatického charakteru,
- partnerské problémy, zvládání žárlivosti, zvládání vlastní agrese a agresivních rysů,
- problémy v oblasti sebereflexe a korekce některých povahových vlastností a osobnostních rysů.

Vždy v prosinci se konají přednášky pro žáky čtvrtého ročníku zaměřené na problematiku drogové scény
a odhalování organizovaného zločinu, odhalování korupce a finanční kriminality. Významnou roli při
pořádání těchto preventivních akcí sehrává spolupráce s Národní protidrogovou centrálou, Útvarem pro
odhalování organizovaného zločinu, Útvarem zvláštních činností a Útvarem odhalovaní korupce a fi-
nanční kriminality.

Při pořádání preventivních akcí se využívá spolupráce s útvary Policie ČR (Pyrotechnická služba
Olomouc, Oddělení služební hipologie Zlín, Výcvikové středisko služebních psů a psovodů Dobrotice aj.).
Tyto útvary zajišťují profesně zaměřené přednášky a vhodně motivují žáky k výběru povolání. Významnou
aktivitou jsou exkurze zaměřené na činnost Policie ČR, Vězeňské služby a dalších bezpečnostních složek.

Dlouhodobě je škola zapojena do mezinárodního programu „O cenu vévody z Edinburghu“. V listopadu
2014 byli 4 žáci oceněni stříbrným diplomem.

Trvale ve škole pracuje řada kroužků (střelecký, šachový, ruční práce, judo, streetdance, aerobic,
florbal, kulturistika, odbíjená, košíková, kroužek vaření).

V září 2014 se škola zapojila do projektu Policejního prezidia a Hudby hradní stráže na podporu
darování kostní dřeně. Žáci se aktivně zapojují do projektu „Cesty krve“. V rámci těchto akcí se stala řada
žáků i pedagogů bezplatnými dárci krve.

Dlouhodobě podporujeme v rámci projektu „Adopce na dálku“ Mervis Shabe, holčičku ze Zambie.
Peníze na vzdělání Mervis se získávají z různých akcí s charitativním podtextem (Jarmark pro Mervis,
Pasování žáků prvního ročníku aj.).

Celoročně na žáky působí aktualizované nástěnky související s prevencí rizikového chování (drogy,
kouření a alkohol, multikulturní společnost, informace o peer programu, informace o činnosti CEVAP aj.).

VPŠ a SPŠ MV v Holešově v součinnosti s Městskou policií Holešov za podpory města Holešova
pravidelně pořádá prezentační akci s názvem „Den Policie“.

Škola aktivně spolupracuje s městem Holešovem i dalšími institucemi v oblasti preventivních,
sportovních, společenských i kulturních akcí.

Preventivní aktivity školy jsou realizovány v souladu s Usnesením vlády číslo 925/2011 o Strategii
prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 a s rezortními programy prevence kriminality
MŠMT a MV ČR.

3. Přednášková činnost

4. Volnočasové aktivity

5. Informačně osvětové aktivity

6. Spolupráce VPŠ a SPŠ MV v Holešově s institucemi Zlínského regionu



Škola je zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Jde především o oblasti profesního
vzdělávání policistů, zaměřené na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a kompetencí nezbytných
pro výkon konkrétních činností na služebním místě. Legislativní oporou tohoto druhu vzdělávání jsou
zejména ustanovení § 19 a § 45 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů a především ustanovení § 72 uvedeného zákona. Právě toto ustanovení umožňuje příslušníkům
bezpečnostních sborů, v našich podmínkách prioritně policistům, čerpat služební volno k získání dalšího
odborného požadavku vzděláváním ve škole nebo kurzu, které jim nebylo nařízeno služebním
funkcionářem.

Škola nabídla a realizovala několik vzdělávacích aktivit pro vybraná odborná pracoviště výkonných
organizačních článků Policie České republiky. Za všechny lze uvést např. školení k problematice výslechu
dětského svědka, multikulturní společnosti, trestných činů ve zdravotnictví, využití výpočetní techniky
v praxi, …

Celoživotní učení v podmínkách školy zahrnuje 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.

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola dlouhodobě realizuje
projekty Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově
a Vzdělávání žáků z národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Odborní řešitelé projektů
zpracovali na základě získaných zkušeností z průběhu projektů vzdělávací programy v oblasti
multikultury:

- Multikultura a migrace v dnešním světě,
- Migrace v ČR,
- Romové v české společnosti.

Programy byly akreditovány MŠMT a slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Lze je
využít pro učitele a vychovatele všech typů škol, kteří v rámci vzdělávání přichází do kontaktu s příslušníky
národnostních menšin.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
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Závěr výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném
znění a v souladu s ustanovením § 45 odst.1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy
a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona a kterou
se stanoví náležitosti výroční zprávy o činnosti školy.

Ve školním roce 2014/2015 splnila škola stanovené úkoly a cíle. Byla potvrzena správnost přijatých
koncepcí jejího rozvoje v oblasti vzdělávání, studijních a pracovních podmínek pro žáky, studenty
i zaměstnance. Škola zabezpečila svůj rozvoj, požadovanou úroveň vzdělávání ve všech hlavních
směrech činnosti a stejně tak je i do budoucna připravena rozvíjet vzdělávací aktivity dle aktuálních
požadavků a potřeb Policie ČR.

Výroční zpráva byla projednána vedením školy 21. října 2015.

V Holešově 21. října 2015
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vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel školy
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