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Slovo ředitele školy
Vážení čtenáři,
v předkládané výroční zprávě o činnosti Vyšší policejní školy a Střední
policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově za období školního roku
2015/2016 plníme nejen zákonnou povinnost stanovenou školským
zákonem, ale i závazek transparentně informovat o činnosti školy
v hodnoceném období. Ve výroční zprávě se ohlížíme za stěžejními
událostmi a významnými momenty, které se ve škole v daném období
odehrály.
Uplynulý školní rok navázal na léta předcházející a potvrdil správnost
stanovené koncepce rozvoje školy nadále zvyšovat nejen kvalitu
poskytovaného vzdělávání, ale také vytvářet optimální studijní a pracovní podmínky pro studenty
a zaměstnance školy. Úspěchem práce celého pedagogického sboru školy je ocenění pplk. Mgr. Lumíra
Hendrycha, Ph. D., kterému ministr vnitra a policejní prezident udělil prestižní ocenění Policista roku
2015 v kategorii Nejlepší pedagog policejních škol, a ocenění absolventky vyšší odborné školy
prap. Marie Kučerové, DiS., v kategorii Student roku policejní školy.
V důsledku změn v rezortním školství od prvního ledna 2016 odborné policejní vzdělávání, které bylo
doposud také realizováno ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, přešlo pod nově vzniklý Útvar policejního
vzdělávání a služební přípravy Policie ČR s celostátní působností. Prakticky to znamenalo, že část
holešovské školy včetně části pedagogického sboru přebrala Policie ČR s plnou odpovědností za
kvalifikační a další odbornou přípravu policistů. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV
v Holešově dál poskytuje vzdělávání k získání stupně vzdělání, jazykové vzdělávání, kvalifikační a další
odborné vzdělávání v oblasti pedagogiky, cizinecké agendy, ochrany utajovaných informací
a informatiky.
Přes uvedené změny jsme si vědomi svých silných a slabých stránek a provádíme opatření, která
přispějí k budoucímu rozvoji školy. V uplynulém školním roce se ve škole vzdělávalo celkem 2286 žáků
a studujících v programech střední odborné školy, ve vyšší policejní škole, v základní odborné přípravě
policistů Policie ČR, v jazykových kurzech a v dalších specializačních a inovačních kurzech a školeních.
Škola se dostala do povědomí žáků a veřejnosti také díky úspěchům, kterých naši žáci dosáhli na poli
mimotřídních aktivit, a to umístěním v různých předmětových olympiádách či odborných a sportovních
soutěžích, kde trvale dosahují výborných výsledků i na mezinárodní úrovni.
V rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ byly ve stadiu udržitelnosti
realizovány dva grantové projekty - „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání“
a „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.
Neméně významnými akcemi školy byly rekonstrukce a vybudování odborných učeben jednotlivých
specializovaných pracovišť, včetně zázemí pro pedagogický sbor.
Pro následující školní rok je prioritou naší práce nejen zvyšování kvality všech vzdělávacích programů
a trvalé rozšiřování spektra jejich nabídky, ale i aktivní zapojení školy do realizace požadavků ze strany
všech složek Policie ČR tak, aby byl naplněn náš hlavní cíl - propojení policejního školství s praktickým
výkonem služebních činností. Pouze kvalitní vzdělávací proces a kvalifikovaní odborníci ze školských
institucí a praktického výkonu služby jsou zárukou úspěšné výchovy a připravenosti profesionálních
policistů.

vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel školy
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Základní údaje o škole

Název školy:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Adresa sídla:

Zlínská 991, 769 01 Holešov

Identifikační číslo:

64422402

Způsob zřízení:

Zřizovací listinou 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
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

Datová schránka:

nkbkgcb, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově

Vedení školy
Ředitel školy:

vrchní rada plk. Ing. Jan DVOŘÁK

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik:

vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej ROHÁL, Ph.D.

Zástupce ředitele
pro ekonomiku:

Ing. Bc. Martin NOVOTNÝ

Vedoucí
kanceláře ředitele:

JUDr. Štěpán ROLNÍK
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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově byla zřízena k 1. 1. 1994 na
dobu neurčitou. Zřizovatelské funkce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 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.
Dne 17. prosince 2015 ministr vnitra schválil opatření podle zákona č. 219/2000 Sb., kterým bylo ke dni
31. prosince 2015 v Brně zrušeno místo výuky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV
v Holešově.
Ke dni 1. července 2015 byl zřízen nový Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy PČR s celostátní působností. Součástí tohoto útvaru se dnem 1. ledna 2016 stala následující vzdělávací zařízení:
- Vzdělávací zařízení Praha, včetně pracoviště Jihlava,
- Vzdělávací zařízení Brno, včetně pracoviště Holešov,
- Vzdělávací zařízení Pardubice, včetně pracoviště Praha-Ruzyně.
Vzdělávací zařízení Brno, pracoviště Holešov sídlí ve vypůjčených prostorách VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově dále poskytuje vzdělání vedoucí ke získání
stupně vzdělání, jazykové vzdělávání, kvalifikační a další odborné vzdělávání v oblastech pedagogiky,
cizinecké agendy, ochrany utajovaných informací a informatiky.
Policie ČR od 1. ledna 2016 přebrala plnou odpovědnost za kvalifikační a další odbornou přípravu
policistů.
Škola je zřízena za účelem:
- poskytování vyššího odborného vzdělání v oboru vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost
ukončeného absolutoriem a středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 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,
- zajišťování služeb na úseku ubytování a stravování, služeb při provozování střelnice včetně oprav
zbraní, školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce tisku a studijních materiálů,
autodopravy a autoopravárenství. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva
vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti
Ministerstva vnitra,
- poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva
vnitra,
- poskytování součinnosti Policii ČR v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu,
- podílení se na prevenci kriminality.
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.
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Organizační schéma
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově
platné k 1. 9. 2015

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV V HOLEŠOVĚ

Kancelář ředitele

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Zástupce ředitele
- vedoucí pracoviště
Brno

Oddělení
personální práce

Oddělení
zabezpečení výuky

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Organizační oddělení

Předmětové oddělení
vnější služby

Oddělení správy
majetku

Oddělení
zabezpečení výuky

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Proviantní oddělení

Předmětové oddělení
vnější služby

Předmětové oddělení
všeobecně vzdělávacích
předmětů

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Předmětové oddělení
služební přípravy

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Předmětové oddělení
informatiky

Oddělení správy
majetku

Oddělení vychovatelů

Proviantní oddělení
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Organizační schéma
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově
platné k 1. 1. 2016

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV V HOLEŠOVĚ

Oddělení
personální práce

Kancelář ředitele

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Oddělení
zabezpečení výuky

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Předmětové oddělení
policejních činností

Oddělení správy
majetku

Předmětové oddělení
práva a kriminalistiky

Proviantní oddělení

Předmětové oddělení
bezpečnostní přípravy

Předmětové oddělení
všeobecně vzdělávacích
předmětů

Předmětové oddělení
cizích jazyků

Oddělení vychovatelů
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Přehled vzdělávacích programů školy
Studium pro získání stupně vzdělání Holešov

68-42-N/04

Vyšší odborná škola
„Bezpečnostně právní činnost“

3,5 roku

194

68-42-M/01

Střední odborná škola
„Bezpečnostně právní činnost“

4 roky

343

Základní odborná příprava
Počty studentů
Kód

P1/0032B

Vzdělávací program

Brno

Základní odborná příprava 2013 - I. školní část

297

Holešov Celkem

307

604

Kvalifikační a další odborná příprava
Počty absolventů
Kód

Vzdělávací program

Brno

Holešov

M2/0275

Kvalifikační kurz styční důstojníci pro migraci a doklady
– zaměstnanci OAMP MV

0

21

P2/0022

Specializační kurz pro odbornou přípravu odstřelovačů

0

10

P2/0123

Školitelé obsluhy koncových zařízení systému PEGAS

0

6

P2/0157

MS Excel pro pokročilé

0

32

P2/0158

MS Word pro pokročilé

0

28

P2/0159

MS Excel- základní kurz

0

70

P2/0200

Specializační kurz pro přípravu policistů ve specializaci
Instruktor odstřelovač

0

4

P2/0204

Specializační kurz kvalifikační přípravy příslušníků Policie ČR
zařazených u služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

0

60

P2/0205

Specializační kurz - Vzdušná hranice

0

9

P2/0205

Kvalifikační příprava „Vzdušná hranice“ - zkouška

0

12

P2/0210

Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů
služby pořádkové policie

38

23

P2/0211

Specializační kurz pro příslušníky Policie ČR
zařazených u služby cizinecké policie - Vyhodnocování dokladů

0

4

P2/0213

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

0

8

Extremizmus a právo

40

0

P2/0220

Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích
výkonných organizačních článků SPP

43

0

P2/0226

Kontrola dodržování sociálních předpisů v dopravě (AETR)

10

0

P2/0227

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

10

0

P2/0216-1

8

P2/0228

Komunikační dovednosti pro zaměstnance
zabezpečující administrativní činnosti

P2/0230

12

0

AMOK – zákroky proti aktivnímu střelci

4

0

P2/0240

Výslech dětského svědka – oběti mravnostní trestné činnosti

0

12

P2/0250z

SKPV – operativně pátrací činnost - zkouška

0

15

P2/0251z

SKPV – trestní řízení - zkouška

0

22

P2/0252

Styční důstojníci Policie ČR pro migraci a doklady

0

5

P2/0267

Kvalifikační kurz pro příslušníky Policie ČR zařazené v SKPV
s profesní specializací „Vyšetřování“

0

16

P2/0268

Kvalifikační kurz pro příslušníky Policie ČR zařazené v SKPV
s profesní specializací „Odhalování“

0

14

P3/0039

Kurz další odborné přípravy služby cizinecké policie
– „Vyhodnocování dokladů – II. část“

0

7

P3/0045

Kurz další odborné přípravy členů antikonfliktních týmů Policie ČR

19

0

P3/0071

Odběr pachového vzorku osoby

0

36

P3/0072

Terminál OnLine

0

44

P3/0073

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

0

65

R2/0006

Základní kurz lektorských dovedností

43

0

R2/0033

Specializační kurz pro příslušníky Policie ČR
zařazených v preventivně informačních skupinách

9

0

R2/0056

Nástavbový kurz lektorských dovedností

9

0

237

523

Celkem 760

Jazykové kurzy
Počty absolventů
Kód

Vzdělávací program

Brno

Holešov

R4/0001

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně

5

22

R4/0003

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

0

10

R4/0005

Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně

6

16

R4/0012

Německý jazyk - zkouška MV 1. stupně

0

9

R5/0020

Anglický jazyk PJZ SCP

0

7

R5/0023

Německý jazyk PJZ SPP, SŽP a SDP

0

15

R5/0024

Anglický jazyk PJZ SPP, SŽP a SDP

0

26

R5/0063

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

9

0

20

105

Celkem 125

Další vzdělávací aktivity
Počty absolventů
Vzdělávací program

Brno

Holešov

Instrukčně metodické zaměstnání

114

121

Školení

138

84

Celkem 457
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Věková struktura k 31. 8. 2016
Policisté

Občanští zaměstnanci

Věk

Celkem

%

1

1

0,5

17

22

31

16,3

18

36

54

79

41,6

10

24

31

55

65

34,2

0

4

8

2

10

14

7,4

39

9

48

55

87

142

190

100

20,5

4,8

25,3

28,9

45,8

74,7

100

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

21 - 30 let

0

0

0

0

1

31 - 40 let

8

1

9

5

41 - 50 let

22

3

25

51 - 60 let

5

5

61 a více

4

Celkem
%

34,2%
21 - 30 let
31 - 40 let

7,4%

41 - 50 let

0,5%

51 - 60 let

41,6%

16,3%

61 a více let

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců a policistů k 31. 8. 2016
Policisté

Občanští zaměstnanci

Doba trvání

Celkem

%

22

22

11,6

16

23

24

12,7

10

19

29

36

18,9

13

8

16

24

37

19,5

6

27

21

23

44

71

37,3

39

9

48

55

87

142

190

100

20,5

4,8

25,3

28,9

45,8

74,7

100

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

do 5 let

0

0

0

9

13

do 10 let

1

0

1

7

do 15 let

6

1

7

do 20 let

11

2

nad 20 let

21

Celkem
%
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Ocenění pracovníků školy

Medaile Policie České republiky
Za věrnost
Medaile

Policisté

I. st

II. st

III. st

0

9

7

Za zásluhy
o bezpečnost

Celkem

0

16

Čestné medaile a Plakety Střední policejní školy MV v Holešově

Medaile

I. stupně
zlatá

II. stupně
stříbrná

III. stupně
bronzová

Čestná
medaile

Plaketa

Celkem

Policisté

2

15

0

3

0

20

Zaměstnanci

0

0

0

0

15

15

Celkem

2

15

0

3

15

35

Policista roku 2015
Prestižní ocenění
udělované ministrem vnitra
a policejním prezidentem
získal v kategorii
„Učitel roku policejní školy“
pplk. Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D.,
zástupce vedoucího
oddělení zabezpečení výuky
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Údaje o přijímacím řízení
a následném přijetí do školy
Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
v akreditovaném vzdělávacím programu 68-42-N/04 - Bezpečnostně právní činnost

Přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu 68-42-N/04 Bezpečnostně
právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově podalo 65 uchazečů. Na základě výsledků přijímacího řízení
bylo přijato 26 uchazečů do 1. ročníku a 30 uchazečů do 2. ročníku vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení
ročník

SPP

SKPV

SCP

Celkem

1.

13

13

0

26

2.

9

16

5

30

Celkem

22

29

5

56

legenda: SPP - služba pořádkové policie

SKPV - služba kriminální policie a vyšetřování

SCP - služba cizinecké policie

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

Přihlášku ke vzdělávání ve střední odborné škole ve vzdělávacím programu 68-42M/01 Bezpečnostně
právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově podalo 442 uchazečů.
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 426 uchazečů (291 chlapců a 135 dívek).
Ke vzdělávání bylo přijato 90 žáků, 59 chlapců a 31 dívek.
Výsledky přijímacího řízení
Počet uchazečů

Počet přijatých

442

90

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

232

210

59

31
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Vyšší odborná škola
Výsledky vzdělávání

Ročník

Vzdělávání
zahájilo

Vzdělávání
zanechalo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
úspěšně
ukončilo

1.

46

17

0

29

2.

52

14

2

36

3.

50

4

0

46

4.

46

1

1

44

Celkem

194

36

3

155

18,6%

79,9%

Vzdělávání úspěšně
ukončilo

1,5%

Vzdělávání
zanechalo

Vzdělávání
přerušilo

Celkové hodnocení výsledků absolutoria

Zaměření

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Celkem

Holešov

16

27

0

43

Absolutorium úspěšně vykonalo celkem 43 studentů, 16 z nich s vyznamenáním. Všichni úspěšní
absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“
K vysvědčení o absolutoriu a diplomu absolventa získali úspěšní absolventi „Europass – Dodatek
k osvědčení“, který má usnadnit uznání a posouzení absolvovaného vzdělání v zahraničí.
Slavnostní předání diplomů absolventům vyšší odborné školy se uskutečnilo v salla terreně holešovského
zámku za účasti vedení školy, managementu Policie ČR a zástupců samosprávy.
Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepších studentů vyšší odborné školy. Za výborné studijní
výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy čestnou medaili školy
prap. Marii Kučerové, DiS., kterou ministr vnitra ocenil titulem Policista roku 2015 v kategorii Student
roku policejní školy.
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Střední odborná škola
Výsledky vzdělávání
Ročník

Počet žáků
1. 9. 2015

Zanechalo
vzdělání

Přestoupilo
z jiné SŠ

Prospělo
s vyznam.

Prospělo

Neprospělo

Počet žáků
31. 8. 2016

1.

90

5

4

9

80

0

89

2.

89

1

0

16

71

1

88

3.

83

0

0

14

69

0

83

4.

81

0

0

6

75

0

81

Celkem

343

6

4

45

295

1

341

Prospělo
s vyznamenáním

13,24%

86,47%

Prospělo

Neprospělo

0,29%

Vyhodnocení maturitních zkoušek 2016
K maturitní zkoušce 2016 bylo přihlášeno v jarním zkušebním období 81 žáků 4. ročníku. Všichni
úspěšně ukončili 4. ročník a konali maturitní zkoušku.
Hodnocení maturitních zkoušek v jednotlivých předmětech
Název předmětu

Konalo

Uspělo

Neuspělo

Český jazyk a literatura

81

78

3

Anglický jazyk

63

63

0

Ruský jazyk

4

4

0

Ruský jazyk - nepovinný

1

1

0

Matematika

14

13

1

Právo

81

78

3

Kontrola kriminality

81

79

2

Praktická zkouška z odborných předmětů

81

81

0
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Celkové hodnocení maturitních zkoušek
Třída

Počet žáků

Prospělo
s vyznam.

Prospělo

Neprospělo

Nekonalo

4.A

27

3

22

2

0

4.B

25

3

21

1

0

4.C

29

3

22

4

0

Celkem

81

9

65

7

0

Prospělo
s vyznamenáním

11,11%

80,25%

Prospělo

Neprospělo

8,64%

Jazykové testování dle STANAG 6001
V letošním roce se 71 žáků 4. ročníku SOŠ zúčastnilo testování z anglického jazyka podle STANAG 6001
v Centru jazykové přípravy na Univerzitě obrany v Brně. Centrum jazykové přípravy je ústředním
jazykovým vzdělávacím zařízením a jediným garantem standardizovaného jazykového testování dle
STANAG 6001 v rámci rezortu obrany.
Zkouška STANAG 6001 testuje úroveň komunikace kandidátů v cílovém jazyce. Nevychází
z konkrétních výukových materiálů, ani z plánů výuky, díky čemuž nedochází ke znevýhodnění některých
kandidátů. Celá zkouška probíhá bez použití slovníku, gramatických přehledů a jiných pomůcek a je
rozdělena do dvou částí: ústního projevu a písemné části, která obsahuje tři části: poslech, čtení s porozuměním a písemný projev.
Při celkovém hodnocení můžeme konstatovat, že úroveň znalostí anglického jazyka všech testovaných
žáků je na velmi dobré úrovni. Všichni žáci u zkoušek uspěli, 16 žáků dosáhlo celkově úrovně 2 dle normy
STANAG 6001 – dva z nich dosáhli stupně 2 ve všech čtyřech testovaných částech a 55 žáků dosáhlo
celkové úrovně 1 dle normy STANAG 6001.

Státní zkouška ze psaní na klávesnici
Třináct žáků 2. – 4. ročníku vykonalo státní zkoušku ze psaní na klávesnici. K jejímu zvládnutí je třeba
psát rychlostí nejméně 200 úhozů za minutu s přesností 99,5%, vypracovat dopis a tabulku podle
zadaných dispozic, tzn. ovládat pravopis, umět stylizovat, pracovat s PC, uplatňovat logické myšlení.
Nezbytná je znalost české státní normy pro úpravu dokumentů.
Národní ústav pro vzdělávání v Praze pak úspěšným žákům vystavil vysvědčení o provedené státní
zkoušce.
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Slavnostní vyřazení maturantů
Středa 25. května 2016 se stala slavnostním dnem pro úspěšné absolventy maturitního ročníku
2015/2016. Právě tento den převzali z rukou zástupce ředitele školy plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D.,
starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a svých třídních učitelů desky s maturitním vysvědčením.
Slavnostní okamžik byl umocněn nádhernými prostorami holešovského zámku, konkrétně salla terreny a
zvuků varhan, na které hrál Mgr. Šuranský ze Základní umělecké školy v Holešově. Výjimečné okamžiky
sdíleli se žáky také jejich nejbližší příbuzní, učitelé a vychovatelé. Při příležitosti ukončení studia byli
oceněni nejlepší žáci nejen za studijní výsledky, ale také za reprezentaci školy. Za dlouhodobou práci v
Centru pro seniory v Holešově byli oceněni žáci Klára Pítrová ze 4.A a Václav Veřmiřovský ze 4.B, kterým
zástupkyně centra Mgr. Petra Miklíková poděkovala a předala věcné dary.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v souladu s ustanovením § 24 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Ve školním roce 2015/2016 si doplňovalo nebo rozšiřovalo kvalifikaci vzděláváním na vyšší odborné
či vysoké škole celkem 12 pedagogických pracovníků školy.
Vyšší odborné

Bakalářské

Magisterské

Celkem

Policisté

1

3

1

5

Zaměstnanci

0

2

5

7

Celkem

1

5

6

12

Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali v daném období řadu kurzů, školení, seminářů, stáží a dalších
vzdělávacích aktivit v ČR i zahraničí. Ty se uskutečňovaly na vysokých školách, v zařízeních pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných vzdělávacích institucích dle potřeb pedagogických
pracovišť v návaznosti na aktuální požadavky výkonu služby.
Výraznou vzdělávací aktivitou bylo zapojení pedagogů školy do projektu MŠMT Výzva 56 v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na podporu výuky
cizích jazyků a byl realizován formou krátkodobých intenzivních kurzů v zemích, jejichž úředním
jazykem je anglický nebo německý jazyk. Tohoto projektu se zúčastnilo 15 vyučujících VPŠ a SPŠ MV
v Holešově.
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Spolupráce se školami s oprávněním k výuce oboru
vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Škola vykonává roli odborného garanta spolupráce v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou
na školách s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“.
V souladu s plánem povinných a volitelných aktivit zorganizovala 5. setkání ředitelů škol s oprávněním
k výuce oboru, které se uskutečnilo 14. října 2015 v Holešově. Škola se aktivně podílela ve spolupráci
s odborem bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra na zpracování analýzy
a vyhodnocení realizace rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání.
8. června 2016 se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově uskutečnil 4. ročník
soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost. Do přehlídky se přihlásilo 47 žáků z 12 středních odborných škol z celé
České republiky. Účastníci prezentovali celkem 35 soutěžních prací, které byly zařazeny do 7 kategorií.
Dále uspořádala škola sportovní soutěže v silovém čtyřboji (9. 3. 2016), judu (6. 4. 2016) a závody
Dračích lodí (16. 6. 2016). Naši žáci se úspěšně zúčastnili i dalších soutěží pořádaných v rámci volitelných
aktivit škol.

4. ročník soutěžní přehlídky odborných prací

5. setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce oboru
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Policista roku 2015
Dne 30. června 2016 proběhlo v TOP Hotelu Praha vyhlášení šestnáctého ročníku ankety „POLICISTA
ROKU 2015“. Nejlepší policisté převzali na slavnostním ceremoniálu ocenění z rukou 1. náměstka
ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti JUDr. Ing. Jiřího Nováčka a 1. náměstka policejního
prezidenta plk. Mgr. Martina Vondráška.
Ocenění se uděluje v několika kategoriích – Policista roku, Tým roku, Čin roku aj. Dvě kategorie spadají
do oblasti vzdělávání – Učitel roku policejní školy a Student roku policejní školy. Naše škola byla letos
v obou kategoriích úspěšná.
V kategorii „Učitel roku policejní školy“ získal prestižní ocenění pplk. Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D.,
zástupce vedoucího oddělení zabezpečení výuky VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Pplk. Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D., který ve školství působí od roku 1995, svou prací přispívá
ke zkvalitnění a zefektivnění policejního vzdělávání. Jeho ocenění patří také všem jeho
spolupracovníkům, kteří odvádějí ve výukovém procesu kvalitní práci.
V kategorii „Student roku policejní školy“ získala prestižní ocenění prap. Marie Kučerová, DiS.,
inspektorka oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Orlicí, Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Tato studentka byla příkladná a spolehlivá v plnění studijních povinností při studiu
VOŠ, v březnu 2016 se mimo jiné zúčastnila I. kontingentu k ochraně schengenské hranice v Makedonii.
Návštěva předsedy vlády ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Dne 26. dubna 2016 se uskutečnila návštěva předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky
s doprovodem v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově. Akce proběhla
v rámci návštěvy pana premiéra ve Zlínském kraji. Předsedu vlády s doprovodem přivítal ředitel školy
plk. Ing. Jan Dvořák. Následovalo setkání pana premiéra s vedením školy a kpt. Mgr. Pacíkovou – vítězkou
ankety Zlatým Ámos 2015. Přítomni byli také ředitel Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy
plk. Mgr. Marek Adam a ředitel vzdělávacího zařízení Brno plk. Mgr. Pavel Novotný. Předmětem
rozhovoru bylo policejní vzdělávání. Na závěr se pan premiér podepsal do Pamětní knihy školy.

Ocenění žáka 4. ročníku
Město Holešov každoročně v rámci Dnů Holešova oceňuje významné osobnosti města. Letošní 7. ročník
proběhl v salla terreně holešovského zámku. V kategorii sportovec města Holešova do 20 let byl oceněn
Jaromír Kaňa, žák 4. ročníku střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jaromír Kaňa se zabývá
kickboxem a thajským boxem, v němž dosahuje výborných sportovních úspěchů.
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XII. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků
Dne 8. prosince 2015 v prostorách sálu Muzea Kroměřížska převzala vychovatelka Mgr. Hana Bendová
významné ocenění Zlínského kraje za dlouhodobou a kvalitní činnost dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže. Slavnostní setkání se konalo za účasti významných představitelů
Zlínského kraje v čele s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem. Mgr. Bendová z oddělení vychovatelů
VPŠ a SPŠ MV v Holešově byla oceněna především za dlouhodobé vedení žáků střední odborné školy
v mezinárodním programu pro mládež „Cena vévody z Edinburghu“, za činnost v rámci volnočasových
aktivit a za spolupráci školy s Centrem pro seniory a Charitou v Holešově.
Dny otevřených dveří
Stalo se již tradicí, že se každoročně konají dva Dny otevřených dveří školy. Pro účastníky jsou kromě
besed s vedením školy k nadcházejícímu přijímacímu řízení a k organizaci a obsahu vzdělávání
připraveny prezentace vzdělávacích aktivit školy a zájemci mají možnost prohlédnout si areál školy –
odborné učebny, sportoviště, internát, jídelnu atd. Školu navštívilo více než tisíc účastníků. Tento
mimořádný zájem potvrzuje fakt, že škola neustále zaujímá významné místo v rámci vzdělávací nabídky
nejen Zlínského kraje, ale i celé ČR.
Spolupráce s Policií České republiky
Trvalým rysem práce školy je aktivní spolupráce s Policií
ČR. Uskutečnila se řada jednání a konzultací se zástupci
Policie ČR, která se tak podílí na aktualizaci obsahu výuky
odborných předmětů, odborné praxe a závěrečných
zkoušek. K rozvoji odborných kompetencí pedagogického
sboru významně přispívá absolvování stáží a studijních
pobytů učitelů u policejních útvarů. Významnou oblastí je
spolupráce školy s praxí formou účasti policistů z praxe na
výuce a řídících subjektů Policie ČR u závěrečných
zkoušek. Škola významně propaguje práci Policie ČR,
zejména prezentací služeb policie včetně ukázek činnosti
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
Spolupráce s městem
Jedním z nejvýznamnějších vnějších partnerů školy je město Holešov. Vedení školy se pravidelně setkává
s představiteli města, pracovníci i žáci školy se významně podílí na organizaci významných akcí v regionu.
Maturitní ples
Tradiční maturitní ples školy proběhl 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 hudební skupina Gibon ze Zlína, v Drive clubu probíhala diskotéka. Celý večer
byl proložen pestrým programem, který si z velké části připravili samotní žáci. Maturanti byli z rukou
ředitele školy a třídních učitelů slavnostně dekorováni šerpou. Na samotný závěr plesu nechyběla ani
bohatá tombola.
Cvičíme s 211, pokračování genderového projektu
Stejně jako v předchozích obdobích probíhala realizace vlastního projektu pro podporu zdravého
životního stylu v areálu pracoviště Brno. V hodnoceném obdobím se cvičení zúčastnilo celkem 366
studentů, zaměstnanců a policistů z areálu pracoviště Brno. Partnery byly ZP MV, SKP Kometa Brno.
Brno bezpečně bez zločinu očima mladých umělců
Projekt „Ze školy do škol“ vznikl v roce 2011 a v roce 2015 postoupil do fáze, která propojila policejní
školu s veřejností, městem Brnem a mladými lidmi. Grafické návrhy z předchozího roku zaslali do soutěže
studenti uměleckých škol. Práce byly prezentovány v brněnském Urban centru. Výstavu se slavnostní
zahajovací vernisáží doprovázely tematické besedy s předními brněnskými experty k problematice
domácího násilí, stalkingu, kriminality, městské policie apod. Akce se aktivně zúčastnilo celkem 233
návštěvníků.
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Seminář mravní a křesťanské výchovy
Ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím a děkanátem
katolické církve v Holešově probíhal v průběhu celého školního
roku seminář mravní a křesťanské výchovy, jehož cílem bylo
vytvoření základů profesní etiky a zprostředkování hodnot
atraktivní zážitkovou formou se zaměřením na oblast charakteru a osobnosti žáků. Cílem seminářů bylo prohloubit základy
etického chování a jednání, které byly vytvořeny v jednotlivých
vyučovacích předmětech a jsou rozšiřovány v intencích
školního vzdělávacího programu.
V rámci pravidelného semináře „Mravní a křesťanská
výchova“ navštívil naši školu Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský. Ve svém vystoupení se věnoval zejména otázkám migrace a integrace uprchlíků v Evropě.
Závěr cyklu seminářů proběhl v červnu v arcibiskupském
paláci v Olomouci opět za přítomnosti msgre. Jana Graubnera.
Cesty krve
Každoročně se škola zapojuje do projektu „Cesty krve“. V listopadu se žáci 3. ročníku střední odborné
školy účastnili konference v rámci kampaně „Řekni ano bezplatnému dárcovství krve“. Konference je
organizována Oblastním spolkem Českého červeného kříže. Na základě této kampaně 10 žáků střední
odborné školy darovalo bezplatně krev.
Mimořádné aktivity školy
- spolupráce s Vojenskou policií , Celní správou, Vězeňskou službou ČR, 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 se Vzdělávacím institutem ochrany dětí,
- spolupráce s Probační a mediační službou v Kroměříži a ve Zlíně,
- 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 a medicínského práva FN v Olomouci,
CEVAP
- spolupráce s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Centrum vzdělávacích aktivit
a osobnostního poradenství
- 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.
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Účast žáků školy v soutěžích
Přehlídka odborných prací žáků
V červnu 2016 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově uspořádala již 4. ročník
soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Do přehlídky se přihlásilo 47 žáků z 12 středních odborných
škol z celé České republiky. Účastníci prezentovali celkem 35 soutěžních prací, které byly zařazeny do
7 kategorií.
Naši žáci obsadili v jednotlivých kategoriích pět prvních míst (kategorie právo, prevence a odhalování
kriminality, informační a komunikační technologie, společenskovědní obory, ekonomické obory), čtyři
druhá místa (kategorie obory služební a bezpečnostní přípravy, informační a komunikační technologie,
ekonomické obory, Karel IV.) a tři třetí místa (kategorie, informační a komunikační technologie,
ekonomické obory, Karel IV.). Dosaženými výsledky udělali soutěžící dobré jméno nejen sobě, škole, ale
i městu Holešovu a přispěli tak i ke zvýšení prestiže policejního vzdělávání.
Středoškolská odborná činnost
Do 37. ročníku středoškolské odborné činnosti se ve školním roce 2015/2016 zapojilo 7 soutěžících
žáků, z nichž čtyři postoupili ze školního do městského a okresního kola.
Do krajského kola postoupily dvě práce. Žák Tomáš Palla s prací „Baťovský motivační systém a jeho
aktuálnost v současnosti“ a žák Michal Saidl s prací „Spisovatelé zlatého věku ruské literatury“. Ve svých
soutěžních oborech obsadili v krajském kole soutěže shodně 3. místo.
Soutěž k 700. výročí narození Karla IV.
Vyučující občanské nauky a dějepisu připravili
zábavnou a vědomostní soutěž k 700. výročí
narození Karla IV. Soutěžící postupně vytvořili
prezentace na zadaná témata: Karel IV. – význam
osobnosti; O životě Karla IV. (soukromí); Karel IV.
jako „Největší Čech“.
Cílem této soutěže bylo nejen připomenout
žákům význam osobnosti Karla IV. v souvislostech našich dějin i v evropském kontextu, ale také
podpořit jejich práci s osobním počítačem,
vyhledáváním informací z různých zdrojů a připravit je na vystupování před publikem.
Jazykové soutěže
Žáci SOŠ se pravidelně zapojují do soutěží v cizím jazyce a českém jazyce. V konverzační soutěži
v anglickém jazyce postoupila do okresního kola soutěže Hana Klimentová z 2.B, která se ve velmi silné
konkurenci škol, včetně gymnázií, úspěšně umístila. Do okresního kola Olympiády z českého jazyka
postoupili žáci 3. ročníku K. Peter a S. Fabiánková
Přírodovědné soutěže
Pravidelně se žáci SOŠ zúčastňují řady přírodovědných soutěží, ve kterých i v tomto roce dosáhli velmi
dobrých výsledků. Úspěšně reprezentovali zejména v celostátní matematické soutěži, matematickém
klokanovi, přírodovědném klokanovi, logické olympiádě, soutěži v grafických disciplínách, pišqworkách,
apod. Deset žáků školy se stalo úspěšnými řešiteli národního kola bobříka informatiky.
Soutěž o kolektivní bezpečnosti - EuropaSecura
Dne 26. 5. 2016 se konalo v Olomouci v Domě dětí a mládeže krajské kolo soutěže EuropaSecura,
celostátní soutěže pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci
a jejich rolích v systému světové bezpečnosti. Soutěž probíhala v gesci Úřadu vlády v oblasti problematiky
Evropské unie a světové bezpečnosti. Krajského kola se účastnilo pět družstev, která postoupila vítězně
z prvního kola.
Družstvo žáků 2. ročníku naší školy prezentovalo úspěšně problematiku Sýrie a Islámského státu
a obsadilo v krajském kole celostátní soutěže velmi pěkné 2. místo.
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Finanční gramotnost
Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do 8. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou
vyhlašuje MŠMT. Témata, která se prolínají školním, okresním, krajským a celorepublikovým kolem, jsou:
psychologické a sociální aspekty, peněžní gramotnost, rozpočtová gramotnost, cenová a investiční
gramotnost, právní gramotnost a ochrana spotřebitele.
Školního kola, které proběhlo v lednu 2016, se zúčastnili všichni žáci 4. ročníku. Naši žáci postoupili
až do krajského kola, kde obsadili velmi pěkné druhé místo.
Baťova hesla
Pod záštitou Baťova institutu, Muzea jihovýchodní
Moravy a odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Zlínského kraje se konal 15. září 2015
seminář „Motivace v baťovském systému“. Žáci SOŠ
zpracovali odborné studie, ve kterých se zabývali mimo
jiné tím, jak Baťova hesla na ně působí, co si pod nimi
představují, jaký byl jejich význam v baťovském Zlíně
a hlavně, jaký je jejich význam a využití v současné době.
Práce studentů posuzovala odborná komise, která soutěžní práce našich žáků ocenila a zařadila hned za vítěznou práci.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Ve školním roce 2015/2016 se do programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ zapojilo 15 žáků
SOŠ. Plní stříbrný stupeň, který je součástí programu. Tito žáci v rámci volnočasových aktivit navštěvují
Centrum pro seniory v Holešově a také pomáhají při akcích, které pořádá Charita Holešov.
V měsíci lednu 2016 byla navázána spolupráce s nízkoprahovým centrem Coolna v Holešově. Naši
žáci, kteří jsou zapojeni do programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“, v centru pomáhají při
zajišťování volnočasových aktivit pro děti s patologickými jevy a ze sociálně slabých rodin.
Vědomostní soutěž pro mládež „Lidice pro 21. století“
V 11. ročníku vědomostní internetové soutěže pro mládež „Lidice pro 21. století“, které se zúčastnilo
přes 2100 žáků různých škol z celé České republiky, vzorně reprezentoval naši školu žák 3. ročníku SOŠ
Michal Saidl.
Na kole jen s přilbou
Pracovníci předmětového oddělení policejních činností
a žáci naší školy se podíleli na zajištění tradiční celoměstské akce „Na kole jen s přilbou“, kterou pro děti
organizovalo v červnu Středisko volného času TYMY na
hřišti 1. ZŠ v Holešově. Děti, ale i někteří odvážní rodiče,
si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole či koloběžce, postup
při resuscitaci osoby, transport zraněného a ošetření
lehkého zranění způsobeného pádem z kola.
Fotosoutěž
Domov mládeže při Střední škole oděvní a služeb ve Vizovicích vyhlásil v březnu letošního roku pro
žáky středních škol fotografickou soutěž na téma „Volný čas jako prostor pro rozvoj osobnosti“. Z naší
školy se této soutěže zúčastnily žákyně ze 2. a 3. ročníku SOŠ. V silné konkurenci získaly krásné 3. místo.
Mistrovství světa dračích lodí - Račice 2015
V září 2015 se pod záštitou Mezinárodní kanoistické federace na národním kanále v Račicích
uskutečnilo Mistrovství světa v dračích lodích. Účastnilo se jej mnoho klubových posádek z Německa,
Polska, USA, Ruska, Ukrajiny, Číny, Maďarska, Slovenska, Estonska a České republiky. Na základě
předchozích soutěží se na mezinárodní soutěž nominovaly i posádky žáků VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Vybraní žáci bojovali o medaile v kategorii juniorů (15–18 let). Soutěžili v 10 disciplínách a vybojovali 8
medailí (1x stříbrná, 7x bronzová).
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Mistr světa ve vzpírání
V září 2015 se policista VPŠ a SPŠ MV v Holešově, učitel oddělení bezpečnostní přípravy,
kpt. Mgr. Daniel Kolář stal ve finském Rovaniemi mistrem světa ve vzpírání. Soutěžil ve váhové kategorii
do 105 kg mezi vzpěrači věkové kategorie do 50 let.
Mistrovství Evropy Dračích lodí - Řím 2016
V červenci 2016 se v Římě konalo Mistrovství Evropy Dračích lodí. Učitel předmětového oddělení
bezpečnostní přípravy, kpt. Mgr. Pavel Válek na něm obsadil dvakrát 1. místo a získal titul mistra Evropy
v kategorii nad 60 let.

Výsledky žáků SOŠ v žákovských sportovních soutěžích
Kick-box
V mimoškolní sportovní činnosti žák 3. ročníku P. Haiser obsadil na mistrovství ČR v kick-boxu 1. místo
a stal se mistrem ČR.
Přespolní běh
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
1. místo
1. místo

krajské kolo
1. místo
2. místo

celorepublikové finále
13. místo

Šplh
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
2. místo
1. místo

krajské kolo
2. místo
1. místo

celorepublikové finále
9. místo
6. místo

Silový čtyřboj
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
1. místo
1. místo

krajské kolo
1. místo
2. místo

celorepublikové finále
11. místo
9. místo

Atletika
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
1. místo
1. místo

krajské kolo
3. místo
5. místo

Kopaná
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
2. místo
2. místo

Volejbal
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
2. místo
2. místo
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Mezinárodní aktivity a projekty školy
V uplynulém školním roce byly ovlivněny mezinárodní aktivity a projekty školy zejména bezpečnostní
situací v Evropě a změnami v systému policejního vzdělávání. Škola pokračovala ve spolupráci především
se svými stálými zahraničními partnery.
Agentura FRONTEX
V rámci aktivit agentury Frontex, která od ledna 2016 plně přešla do působnosti Policejního prezidia,
se realizovaly tyto aktivity:
- vyučující předmětového oddělení vnější služby kpt. Ing. Jan Veselý se zapojil do projektu „Teachers´
Mobility“ pro cizineckou policii. Ve spolupráci s kolegy z Finska, Litvy a Estonska se podílel na
monitoringu situace na slovensko-ukrajinské hranici,
- významná byla účast kpt. Ing. Josefa Guriči na semináři k odhalování pozměněných a falešných
dokladů s názvem „Training Detection of Falsified Documents“ v Amsterodamu, jehož účastníci jsou
zařazeni do národního týmu Evropské pohraniční policie s profilem specialista na doklady.
Cepol
V září 2015 se dvě vyučující cizích jazyků oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů zapojily do
aktivity CEPOL „Exchange Programme 2015“. V rámci své studijní cesty absolvovaly týdenní stáž
v policejním vzdělávacím centru v Ávile ve Španělsku (Escuela Nacional de Policia).
MEPA 2015
V září 2015 VPŠ a SPŠ v Holešově hostila českou část Speciálního kurzu MEPA pro problematiku
cizinecké a pohraniční policie členských státu této organizace. Na zahájení kurzu přijali pozvání vysocí
představitelé MEPY, ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, vedení školy i zástupci Služby
cizinecké policie a ministerstva vnitra.
V rámci programu a speciálních workshopů zazněly zajímavé přednášky o aktuální situaci v oblasti
imigrační politiky, došlo k výměně zkušeností a poznatků z policejní práce všech účastníků, uskutečnil se
výjezd na letiště Brno-Tuřany. Část programu byla věnována také prezentaci vzdělávacích aktivit VPŠ
a SPŠ MV v Holešově a prohlídce učebních prostor pro policisty služby cizinecké policie.
Spolupráce s Bavorskou policií
Na základě dohod o dlouhodobé spolupráci pokračovala spolupráce s Bavorskou policií zejména
v oblasti jazykové přípravy. V září a říjnu 2015 proběhly v Holešově dva týdenní kurzy českého jazyka pro
policisty Bavorské policie. V říjnu 2015 jazykovou stáž ve vzdělávacím středisku Bavorské policie
v Nabburgu absolvovali žáci střední odborné školy. Další jazyková stáž pro žáky SOŠ proběhla v červnu
v Sulzbachu-Rosenbergu.
Uskutečnila se i odborná stáž policistů VPŠ a SPŠ MV v Holešově na inspektorátu BPOL v Passau. Dvě
pracovnice oddělení jazyků ve stejném termínu absolvovaly jazykovou stáž na mezinárodním letišti
v Mnichově.
V dubnu 2016 se ředitel školy zúčastnil společného jednání s viceprezidentem BPOL – ředitelství
Mnichov panem doktorem Kulhmanem v Deggendorfu, kde projednali otázky rozvoje vzájemné
spolupráce v dalším období.
Mezinárodní seminář ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Škola uspořádala mezinárodní seminář s názvem „Mezinárodní policejní spolupráce se zaměřením na
společná kontaktní pracoviště a jejich využití pro praktický výkon služby“. Seminář se uskutečnil v říjnu
2015 ve spolupráci s Odborem mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia a zástupci
společných center pro policejní a celní spolupráci. Ze zahraničí účast přijali účast policisté ze SOŠ PZ
Pezinok, Policejní školy v Katowicích a z BPOL - ředitelství Mnichov.
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Účast na mezinárodních seminářích v Pezinku
Stredná odborná škola PZ Pezinok zorganizovala seminář k problematice domácího násilí, seminář
z oblasti taktické a střelecké přípravy a mezinárodní seminář „Budúcnosť policajného vzdelávania“.
Seminářů se zúčastnili zástupci vedení školy i členové pedagogického sboru.
Mezinárodní konference v Rumunsku
V březnu se dva policisté školy zúčastnili mezinárodní konference s názvem „Public order in Europe,
between tradition and contemporary times“, kterou pořádala Policejní škola v Cluj-Napoce v Rumunsku.
Česká delegace vystoupila s prezentací „Koncepce rozvoje Policie ČR na léta 2016 – 2020“.
Návštěva vietnamské delegace
V září 2015 navštívili VPŠ a SPŠ MV v Holešově tři vietnamští policejní manažeři s doprovodem.
Delegace se seznámila se vzdělávacími aktivitami školy a došlo také k setkání s vietnamskými žáky střední
odborné školy.
Vzdělávací zájezd do Velké Británie
Na přelomu dubna a května se uskutečnil výchovně vzdělávací zájezd žáků střední odborné školy do
Velké Británie. Jednalo se o speciální výukový zájezd s názvem „Metropolitní Londýn a univerzitní
Oxford“.

Den polské policie v Katowicích
V červenci 2016 přijal zástupce ředitele školy se svým doprovodem pozvání na slavnostní shromáždění
při příležitosti svátku Dne polské policie, který uspořádala Policejní škola v Katowicích.
Jazykové vzdělávání učitelů v zahraničí
Na základě výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy
1 – Počáteční vzdělávání, VPŠ a SPŠ MV v Holešově předložila projekt s názvem „Jazykové vzdělávání
u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ zaměřený na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizím
jazyce. Projektu se zúčastnilo 15 pedagogů, kteří absolvovali jazykové stáže ve školách ve Velké Británii,
Irsku, Německu, Rakousku a na Maltě.

1970
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Výsledky inspekční činnosti
V období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední policejní
škole MV v Holešově tyto vnější kontroly a audity:

Termín

Kontrolu provedl

Předmět kontroly

Květen - říjen
2015

MINISTERSTVO FINANCÍ,
Odbor 17 – Kontrola, Praha 1

Kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky v letech 2012-2013.

Březen 2016

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor zdravotnického zabezpečení
oddělení ochrany veřejného zdraví
pracoviště Brno

Kontrola zaměřená na dodržování
obecně závazných právních předpisů
v oblasti ochrany veřejného zdraví
při poskytování stravovacích služeb.

Duben 2016

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 2016

Okresní správa sociálního zabezpečení
Kroměříž

Kontrola plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění
a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
od 1.9.2013 do 23.5.2016.

Květen 2016

Statutární město Brno,
Odbor sociální péče, Brno

Kontrola projektu v rámci Programů
prevence kriminality ve městě Brně.

Červen 2016

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,
Kroměříž

Kontrola plateb pojistného a dodržování
ostatních povinností plátce.

Při kontrole zaměřené na dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví při poskytování stravovacích služeb bylo zjištěno nedodržení obecně závazných
právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví - zatečené, oprýskané stěny ve skladu gastronomického inventáře. Bude řešeno opravou uvedených závad a následným podáním písemné zprávy
kontrolnímu orgánu o odstranění zjištěných nedostatků.
Při provedené kontrole hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2012 – 2013 bylo zjištěno sedm
nedostatků bez dopadu porušení rozpočtové kázně a jedno zjištění „nadhodnocení aktiv v účetní závěrce
k 31. 12. 2012“ s možným sankčním dopadem, uložením pokuty za správní delikt podle § 37 zákona
o účetnictví. Byla přijata opatření k nápravě a podána písemná zpráva kontrolnímu orgánu o přijetí
opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Při kontrolách provedených vlastními zaměstnanci nebyly zjištěny závažné nedostatky nebo závažná
porušení právních předpisů. Zjištěné věcné nedostatky byly řešeny přijetím opatření k zamezení vzniku
opakovaných nedostatků a uvedením v bezvadný stav.
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Interní audit
V období školního roku 2015/2016 bylo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově provedeno 5 interních auditů.
Vnější audity nebyly v uvedeném období provedeny.
Auditované oblasti:
- ověření pohledávek a závazků,
- hmotný majetek,
- následný audit k interním auditům roku 2014,
- následný audit k ověření pohledávek a závazků,
- řízení identifikovaných rizik korupce v zabezpečovaných procesech a činnostech.
Provedené audity nevykazují zásadní nedostatky ani závažná porušení platných právních předpisů.
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Základní údaje o hospodaření školy
Organizační složka státu Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva
vnitra v Holešově hospodaří s majetkem v celkové hodnotě 450.999.575,50 Kč. V roce 2015 byl majetek
využíván v souladu se zřizovací listinou především k poskytování vzdělávání v akreditovaných
vzdělávacích programech, dále je majetek školy využíván k činnostem souvisejícím se zajištěním
vzdělávání (závodní stravování, odborná bezpečnostní příprava, provozování střelnic, tisk studijních
materiálů, ubytovací služby, finanční, materiální a technické zabezpečení výuky atp.).
V roce 2015 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozpočtovány běžné výdaje 238.420.288,00 Kč. Ty se
v průběhu roku zvýšily o 8.957.832 Kč na 247.378.120 Kč, došlo ke zvýšení mzdových prostředků
a souvisejících výdajů o 6.123.001 Kč, navýšení rozpočtu v rámci ostatních provozních výdajů o 852.646
Kč a navýšení rozpočtu o kapitálové výdaje ve výši 1.982.185 Kč.
Bylo realizováno šest investičních akcí z devíti plánovaných, viz tabulka. V oblasti programového
financování nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje. Na investiční akci 114V022005045 Gastro
zařízení byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2.427,71 Kč. Celkové čerpání v oblasti
programového financování bylo na 93,84 %. Nedočerpané prostředky ve výši 473.649,16 Kč byly
převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016.
v Kč

Celkový tabulkový přehled investičních akcí v oblasti programového financování
R1

R2

Konečný
rozpočet

0,00

163 350,00

142.368,60

163 350,00

0,00

114V022004026
Rekonstrukce výtahů

3 595 000,00

2 676 097,00

3.141.765,00

2 676 097,00

0,00

114V022005022
Rekonstrukce kotelny

2 105 000,00

2 042 515,00

200.000,00

2 042 515,00

0,00

114V022005043
Rámový detektor kovů

0,00

87 531,00

237.494,00

87 531,00

0,00

114V022005044
Klimatizační jednotka

0,00

245 000,00

73.000,00

233 015,75

11 984,25

114V022005045
Gastro zařízení

0,00

1 920 117,09

77.000,00

1 922 544,80

0,00

114V022005051
Knihařský stroj

0,00

120 000,00

398.000,00

0,00

120 000,00

114V022005052
Hydraulická nůžková plošina

0,00

327 574,91

0,00

0,00

327 574,91

114V022005053
Myčka nádobí průchozí

0,00

100 000,00

0,00

85 910,00

14 090,00

5 700 000,00

7 682 185,00

7 682 185,00

7 210 963,55

473 649,16

Program rozpočtu

114V021005011
Multifunkční tiskařský stroj

Program rozpočtu celkem

Skutečnost

Zůstatek

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2015 byl 4.468.075,54 Kč, jde o nespotřebované výdaje
roku 2014. Nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let byly beze zbytku zapojeny, sníženy, nebo
ukončeny v roce 2015.
V oblasti neprofilujících výdajů byly zapojeny nároky ve výši 4.456.980,83 Kč.
V oblasti programového financování byly zapojeny nároky ve výši 2.427,71 Kč.
Byly ukončeny nároky (NARK) z neprofilujících výdajů ve výši 8.667,00 Kč, účelově vázáné v rámci
programu „Integrace romské komunity“ FO: 4100000.0560000.
Prostředky nedočerpané k 31. 12. 2015 ve výši 4.038.519,44 Kč se staly nárokem z nespotřebovaných
výdajů pro rok 2016.
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Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015 byl 4.468.075,54 Kč, jde o nespotřebované výdaje
roku 2014. Nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let byly beze zbytku zapojeny, sníženy, nebo
ukončeny v roce 2015.
V oblasti neprofilujících výdajů byly zapojeny nároky ve výši 4.456.980,83 Kč.
V oblasti programového financování byly zapojeny nároky ve výši 2.427,71 Kč.
Byly ukončeny nároky (NARK) z neprofilujících výdajů ve výši 8.667,00 Kč, účelově vázáné v rámci
programu „Integrace romské komunity“ FO: 4100000.0560000.
Prostředky nedočerpané k 31. 12. 2015 ve výši 4.038.519,44 Kč se staly nárokem z nespotřebovaných
výdajů pro rok 2016.
V roce 2015 byl realizován projekt „Jazykové vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se zapojením prostředků EU. Celkové
způsobilé výdaje projektu činily 952.785,00 Kč. Podíl prostředků z ESF na celkových výdajích projektu
činil 85 %, tj. 809.867,25 Kč. Podíl prostředků národního spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši
15 % činil 142.917,75 Kč. Prostředky byly čerpány na 100 %. Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární
reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Cílem bylo zlepšení
jazykových kompetencí pedagogů VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Byly použity mimorozpočtové zdroje ve výši 50.000,00 Kč na realizaci projektu s názvem „Ze školy do
škol II“, městského programu prevence kriminality na rok 2015. Tyto prostředky byly finančním darem od
Statutárního města Brna.
Vyhodnocení údajů o příjmech
Celkové plnění příjmů ve výši 22.400.355,03 Kč se člení na:
- daňové příjmy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve výši 16.888.052,00 Kč,
- nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery ve výši 5.512.303,03 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 2015
nebyly odvedeny žádné sankce z opožděného nebo nesprávného odvodu. Výpočet pro odvod těchto
příjmů je realizován v systému SAP modulu HR3.
V oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů došlo k plněním v následujících
oblastech:
- příjmy z vlastní činnosti 4.366.294,61 Kč,
- příjmy z pronájmu majetku 361.403,00 Kč,
- příjmy z prodeje krátkodobého majetku a DDM 235.033,00 Kč,
- ostatní nedaňové příjmy 97.109,09 Kč,
- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 452.463,33 Kč.
Komentář k rozvaze
Celková aktiva k 31. prosinci 2015 oproti minulému období poklesla a dosáhla účetní hodnoty
450.999.575,50 Kč. Tento stav byl způsoben přechodem základní odborné přípravy a navazujících
kvalifikačních kurzů do gesce Policejního prezidia ČR a na základě rozhodnutí ministra vnitra o převodu
majetku, systemizovaných služebních a pracovních míst, rozpočtových prostředků, činností a práv
a závazků pracoviště Brno VPŠ a SPŠ MV v Holešově byl proveden převod do příslušnosti hospodaření
Ministerstva vnitra a v jeho rámci k územnímu pracovišti Policejní prezidium České republiky.
Rozhodujícím dnem pro převod majetku byl 31. prosinec 2015.
Dlouhodobý majetek představující 93,63 % z hodnoty aktiv dosáhl hodnoty 422.255.733,39 Kč. Z dlouhodobého hmotného majetku tvoří největší část stavby v hodnotě 388.406.568,60 Kč, samostatné movité
věci v hodnotě 28.835.273,81 Kč, pozemky v hodnotě 4.727.140,00 Kč a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek v hodnotě 280.000,00 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku dosahuje
6.750,98 Kč.
Oběžná aktiva tvoří 6,37 % z celkových aktiv a v průběhu roku došlo k jejich poklesu o 7.900.483,76 Kč
na hodnotu 28.743.842,11 Kč, a to významným poklesem stavu zásob souvisejícím s výše uvedeným
převodem.
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K 31. 12. 2015 neměla VPŠ a SPŠ MV v Holešově žádné dlouhodobé pohledávky.
Mezi krátkodobými závazky které dosahovaly k 31. 12. 2015 výše 15.478.677,77 Kč zaujímají rozhodující místo závazky vůči zaměstnancům a s tím související odvody.

Název
Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Oceňovací rozdíly při změně metody
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Fondy účetní jednotky
FKSP
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
Příjmový účet organizačních složek státu
Zvláštní výdajový účet
Agregované příjmy a výdaje minulých období
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné pohledávky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní
PASIVA celkem

(401)
(406)
(431)
(432)
(493)
(412)
(222)
(223)
(404)

(321)
(331)
(336)
(337)
(338)
(342)
(343)
(378)
(383)
(389)

Název
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Drobný DNM
Oprávky k drobnému DNM
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný DHM
Pozemky
Nedokončený DHM
Oprávky k drobnému DHM
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál na skladě
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ostatní běžné účty
Pokladna
Ceniny
AKTIVA celkem

(013)
(018)
(078)
(021)
(022)
(028)
(031)
(042)
(088)

(112)
(124,139)
(199)
(311)
(314)
(335)
(377)
(241)
(243)
(245)
(261)
(263)

Stav k 31. 12. 2014

Stav k 31. 12. 2015

660 749 069,84
105 358 756,90
262 037 850,25
-156 679 093,35
-817 715 826,72
0,00
8 446 931,00
-247 300 741,67
1 127 560,42
1 127 560,42
1 371 978 579,24
-25 862 297,66
247 126 416,36
1 150 714 460,54
16 044 792,71
16 044 792,71
0,00
8 446 931,00
1 762 738,00
1 423 271,00
0,00
1 167 059,00
284 207,00
1 526 665,70
1 433 871,01
50
676 793 862,55

435 520 897,73
-95 743 403,55
60 935 689,80
-156 679 093,35
-1 067 134 813,14
0,00
-817 715 826,72
-249 418 986,42
512 101,11
512 101,11
1 597 887 013,31
-22 400 355,03
248 308 789,10
1 371 978 579,24
15 478 677,77
15 478 677,77
182 795,12
8 170 656,00
1 687 883,00
1 424 520,00
1 241,00
1 169 619,00
24 182,00
1 556 635,27
1 246 776,82
14 369,56
450 999 575,50

Stav k 31. 12. 2014

Stav k 31. 12. 2015

640 149
119
119
4 697
-4 697
640 030
574 035
50 883
129 799
11 688
3 421
-129 799
36 644
15 703
15 598
104
3 377
758
2 505
99
13
17 563
1 098
1 026
15 438

676 793
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536,68
514,13
514,13
362,21
362,21
022,55
492,25
785,30
338,50
980,00
765,00
338,50
325,87
084,66
984,66
100,00
717,60
-5,4
237,60
997,00
533,00
950,00
523,61
882,99
173,42
424,74
25,46
17
862,55

422 255
6
6
1 626
-1 626
422 248
388 406
28 835
74 240
4 727
280
-74 240
28 743
9 743
9 639
104
2 403
490
1 800
99
13
16 596
500
411
15 685

450 999

733,39
750,98
750,98
199,51
199,51
982,41
568,60
273,81
682,56
140,00
000,00
682,56
842,11
429,36
329,36
100,00
765,00
-9,00
439,00
976,00
189,00
170,00
647,75
083,15
478,65
066,90
19,05
0,00
575,50

Ukazatel
PŘÍJMY CELKEM
Daňové příjmy
Příjmy z pojistného a příspěvek
Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery
v tom: příjmy z rozpočtu EU
příjmy z finančních mechanismů
ostatní nedaňové a kapitálové příjmy
z toho: odprodeje majetku
VÝDAJE CELKEM
Mzdové výdaje bez EU a FM
v tom: platy zaměstnanců celkem
z toho: platy občanských zaměstnanců
platy příslušníků
ostatní platby za provedenou práci
povinné pojistné
převod do FKSP
Ostatní sociální dávky
Výdaje prog. fin. EDS/SMVS bez EU a FM
Výdaje z rozpočtu Evropské unie
v tom: EU z EDS/SMVS
EU z běžných výdajů
Výdaje z finančních mechanismů
v tom: FM z EDS/SMVS
FM z běžných výdajů
Výzkum, vývoj, inovace bez EU a FM
Ostatní běžné výdaje bez EU a FM

Rozpočet R1
- 19 422 602,00
- 16 722 602,00
- 16 722 602,00
- 2 700 000,00
0,00
0,00
- 420 000,00
- 420 000,00
239 115 288,00
151 330 583,00
108 953 000,00
56 102 670,00
53 087 625,00
3 923 685,00
37 124 700,00
1 091 903,00
695 000,00
5 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 389 705,00

Rozpočet R2
- 20
- 16
- 16
-3
-

248
157
108
58
53
4
39
1
7

389
880
880
509
809
420
420
073
453
300
875
853
143
454
127
695
682
952
809

81 289

32

969,00
102,00
102,00
867,00
867,00
0,00
000,00
000,00
120,00
584,00
991,00
362,00
063,00
741,00
132,00
286,00
000,00
186,00
785,00
0,00
867,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566,00

Konečný
rozpočet

MRZ a nároky

4 5009
3 865
1 601
744
223
1 910
978
9
2

641

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408,54
973,61
267,11
319,00
436,00
079,00
463,00
676,61
0,00
427,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
007,22

- 20
- 16
- 16
-3
-

252
161
109
59
54
6
40
1
7

389
880
880
509
809
420
420
582
319
902
619
076
053
432
136
695
684
952
809

81 930

969,00
102,00
102,00
867,00
867,00
0,00
000,00
000,00
528,54
557,61
258,11
681,00
499,00
820,00
595,01
962,61
000,00
612,71
785,00
0,00
867,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573,22

Skutečnost
- 22 400 355,03
- 16 888 052,00
- 16 888 052,00
- 5 512 303,03
- 452 463,33
0,00
- 332 142,09
- 332 142,09
248 308 789,10
161 094 460,81
105 986 804,00
59 613 789,09
54 072 057,00
5 890 929,00
40 380 827,26
1 136 858,46
459 780,00
7 210 963,55
952 785,00
0,00
809 867,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 590 799,74

Prevence sociálně patologických jevů
Na prevenci rizikového chování a naplňování cílů minimálního preventivního programu je kladen
ze strany vedení školy velký důraz. Klíčovými tématy v minulém školním roce byly zejména:
-

výběr budoucího povolání,
návykové látky,
rasismus, extremismus a xenofobie,
utváření pozitivního klimatu ve škole.

Realizace prevence je koordinována metodičkou prevence, která úzce spolupracuje s třídními učiteli
a dalšími pedagogickými pracovníky. Důležitým partnerem je i oddělení vychovatelů a pracovníci
CEVAPu (Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství), klíčová je spolupráce s rodiči.
Informace o preventivních aktivitách a materiálech, které se týkají prevence rizikového chování, jsou
zveřejněny na webových stránkách školy: www.spshol.cz.
Školní preventivní strategie byla realizována v následujících rovinách:
1. Specifická prevence v rámci projektů zaměřená na integraci národnostních menšin, na xenofobii,
extremismus a rasismus
Škola se od roku 2007 zabývá vzděláváním a integrací příslušníků národnostních menšin. V rámci
udržitelnosti jsou ve střední odborné škole aktuální tyto projekty:
I. Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední
policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově.
II. Vzdělávání žáků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva
vnitra v Holešově.
Ve školním roce 2015/2016 se v prvním ročníku vzdělávalo 12 žáků z národnostních menšin, ve druhém
ročníku 12 žáků, ve třetím ročníku 8 žáků a ve čtvrtém ročníku 10 žáků. Celkem tedy 43 žáků
z 9 národnostních menšin. Pro tyto žáky, ale také pro majoritní studenty je organizováno doučování,
volnočasové aktivity a vytváření podpůrných výukových materiálů.
Adaptační workshop pro první ročník
Od 1. do 3. září 2015 probíhal ve střední odborné škole
adaptační workshop pro tři třídy prvního ročníku. Cílem celé
akce bylo usnadnit nastupujícím žákům začlenění do
nového kolektivu, seznámení nejen se svým třídním
kolektivem, ale i se spolužáky celého prvního ročníku.
Formou pohybových aktivit, interaktivních her a pracovních
dílen účastníci navazovali a upevňovali sociální kontakty,
spolupracovali v rámci skupiny a sportovali ve smyslu fairplay. Součástí programu byla také informativní procházka
Holešovem a peer program z oblasti návykových látek, který
vedli žáci z vyššího ročníku.
Projektové dny
Dne 17. prosince 2015 se ve škole uskutečnil projektový den pro žáky střední odborné školy. První
ročník absolvoval peer program z oblasti návykových látek, lektory byli žáci druhého ročníku. Pro žáky
vyšších ročníků se uskutečnily workshopy k problematice návykových látek, extremismu a diváckého
násilí, včetně besedy s policejním psychologem, které zorganizovali policisté z Krajského ředitelství
a Městského ředitelství policie Ostrava. Součástí projektových dnů bylo i seznámení s činností
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a motivační besedy k profesní orientaci žáků
čtvrtého ročníku.
Peer programy
Žáci střední odborné školy dlouhodobě pracují v lektorování peer programu. Škola zabezpečuje
proškolení lektorů v oblasti návykových látek a v oblasti rasismu, extremismu a xenofobie. Peer program
je jednou z aktivit CEVAPu (Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství). Žáci – lektoři své
služby poskytují i ostatním školám holešovského regionu.
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2. Poradenství a konzultační činnost
Stěžejní roli v oblasti prevence rizikového chování sehrává práce CEVAPu (Centrum vzdělávacích aktivit
a osobnostního poradenství), které ve škole pracuje od roku 2013.
Ve školním roce 2015/2016 byla činnost soustředěna zejména na:
- ztrátu motivace,
- počínající syndrom vyhoření,
- psychické problémy žáků – depresivní stavy a neurotické chování,
- obavy ze vzniku závislosti (alkohol, závislost na počítačových hrách),
- problémy mezi žáky a rodiči,
- uplatnění žáků z projektu národnostních menšin na trhu práce,
- příprava k přijetí do služebního poměru k Policii ČR,
- zájem o možnosti vzdělávání na vysokých školách,
- zdravotní problémy - obvykle psychosomatického charakteru,
- partnerské problémy,
- zvládání vlastní agrese a agresivních projevů,
- problémy v oblasti sebereflexe a korekce některých povahových vlastností a osobnostních rysů
- domácí násilí.
3. Přednášková činnost
Pro žáky střední odborné školy se pravidelně uskutečňují přednášky zaměřené na aktuální problémy
spojené se zdravým životním stylem, s prevencí sociálně patologických jevů či s motivací k volbě
budoucího povolání. Dále jsou realizovány výchovně vzdělávací besedy s významnými osobnostmi,
velkému zájmu se těší profesně motivované besedy s představiteli útvarů Policie ČR.
4. Volnočasové aktivity
Volnočasovým aktivitám je věnována nadstandardní pozornost. V minulém školním roce se žáci aktivně
zapojili do práce v těchto kroužcích: střelecký, šachový, ruční práce, judo, streetdance, aerobic, florbal,
kulturistika, odbíjená, košíková a kroužek vaření.
Dlouhodobě je škola aktivně zapojena do mezinárodní programu „O cenu vévody z Edinburghu“,
15 žáků aktivně pracuje v Centru pro seniory a pro Charitu Holešov.
5. Informačně osvětové aktivity
Škola spolupracuje s Charitou Holešov a s Centrem pro seniory Holešov. Spolupráce probíhá formou
účasti našich žáků při kulturních vystoupeních v Centru pro seniory.
V říjnu 2015 se uskutečnila Humanitární sbírka šatstva, v listopadu organizovaný nákup potravin v supermarketu Tesco Holešov pro sociálně slabé rodiny, žáci se zúčastnili balení Tříkrálové sbírky a v červnu
2016 se podíleli na akci „Pouť méně mobilních na svatý Hostýn“.
V dubnu 2016 se jedenáct žáků zúčastnilo nočního pochodu pod krycím názvem Clay - Eva. Jednalo se
o vzpomínkový pochod, který se pořádal na počest výsadkářů z 2. světové války.
6. Spolupráce VPŠ a SPŠ MV v Holešově s institucemi Zlínského regionu
Škola aktivně spolupracuje s městem Holešov i dalšími institucemi v oblasti preventivních, sportovních,
společenských i kulturních akcí.
Žáci střední odborné školy mají své zástupce v Parlamentu dětí a mládeže v Holešově. Ve spolupráci
s parlamentem každoročně probíhá ocenění pedagogů jednotlivých škol v Holešově s názvem „Srdce na
dlani“. Letos se vítězkou stala Mgr. Irena Alexová, z oddělení vychovatelů Jaroslav Červinka.
7. Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků
Metodik prevence se pravidelně zúčastňuje schůzek, které pořádá Krajská pedagogicko-psychologická
poradna. V dubnu se pracovníci školy zúčastnili odborného semináře k primární prevenci rizikového
chování, který pořádal Zlínský kraj – radní pro oblast školství, mládeže a sportu. Dvě pracovnice školy
absolvují rozšiřující studium obor učitelství psychologie pro střední školy. Pro učitele dvou předmětových
oddělení byl CEVAPem zorganizován workshop na téma „Hořet, ale nevyhořet“. V červenci proběhla
odborná stáž dvou pedagogů na specializovaných pracovištích.
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení realizovala škola v souladu s ustanovením § 19 a § 45
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a především ustanovením
§ 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 vytváří podmínky pro neformální vzdělávání v oblasti celoživotního učení, které je zaměřeno na
získání vědomostí, dovedností a kompetencí zlepšujících profesní kompetence, společenské i pracovní
uplatnění. Vzdělávací aktivity jsou realizovány v rámci učebně výcvikové základny školy. Patří sem
především kurzy cizích jazyků, kurzy v oblasti využití informačních a komunikačních technologií a 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 tři 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.
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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), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterou se pro školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra provádějí některá
ustanovení školského zákona a kterou se stanoví náležitosti výroční zprávy o činnosti školy.
V hodnoceném školním roce 2015/2016 škola splnila základní úkoly a cíle výchovně vzdělávacího
procesu, požadovanou úroveň vzdělávání ve všech hlavních směrech své činnosti a stejně tak je i do
budoucna připravena rozvíjet a zkvalitňovat své vzdělávací aktivity dle aktuálních požadavků a potřeb.

Výroční zpráva byla projednána vedením školy 17. října 2016.

vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel školy
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Dračí lodě

Maturitní zkoušky SOŠ

Matematický klokan

Lyžařský kurz

Den bez aut

1. místo na florbalovém turnaji

Exkurze ve výcvikovém středisku

Absolutorium VOŠ

