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Slovo ředitele školy
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
je již tradicí a zákonnou povinností po ukončení školního roku předložit výroční
zprávu o činnosti školy za uplynulé období, která transparentně informuje o působení Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově
za minulý školní rok.
Škola je jednou ze dvou vyšších a středních policejních škol Ministerstva vnitra,
které připravují a vzdělávají odborníky v bezpečnostně právním oboru. Naši
absolventi nachází uplatnění nejen ve všech složkách Policie ČR, ale také
v Hasičském záchranném sboru ČR, Vězeňské službě, Vojenské policii, Armádě
ČR, Celní správě, Justiční stráži, Obecní policii a v neposlední řadě i ve veřejné
správě.
V uplynulém školním roce proběhlo mnoho událostí, které měly kladný vliv na další rozvoj školy a vypovídají
o úspěšné práci všech zaměstnanců školy a o tvořivosti a iniciativě našich žáků a studentů. Jsem rád, že se nám
v uplynulém školním roce dařilo dále rozvíjet účast našich studentů na odborných soutěžích, olympiádách
a sportovních akcích. Výsledky, kterých dosáhli, svědčí o dobré práci a schopnostech nejen žáků a studentů, ale
i celého pedagogického sboru. Cílem do dalšího období je tuto oblast ještě více zvýraznit, neboť zde vidím jednu
z priorit pro práci s talentovanými žáky a studenty.
Dosažené dobré studijní výsledky souvisí také s materiální vybaveností školy. Zájmem vedení školy je vytvořit
studujícím a pedagogickému sboru co nejlepší studijní a pracovní prostředí, o čemž svědčí trvalá modernizace
pedagogických pracovišť a celého komplexu budov v areálu školy.
S hrdostí a plnou odpovědností mohu konstatovat, že Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva
vnitra v Holešově si v uplynulém hodnoceném období udržela vysoký standard a upevnila si tak své opodstatnění
a nezastupitelné místo v rámci vzdělávacího systému Ministerstva vnitra.
Závěrem bych rád poděkoval všem pracovníkům školy a popřál jim úspěšný nový školní rok 2018/2019.

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:

Zlínská 991, 769 01 Holešov

Telefonní spojení:

573 324 111

Faxové spojení:

573 324 103

Adresa el. pošty:

sekret@spshol.cz

Internetové stránky:

www.spshol.cz

Datová schránka:

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

Identifikační číslo:

64422402

Vyšší odborná škola:

IZO 181 000 636

Střední odborná škola:

IZO 200 000 055

Způsob zřízení:

Zřizovací listinou jako organizační složka státu

Název zřizovatele:

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

Identifikační číslo:

00007064

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.
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově poskytuje vzdělávání vedoucí
k získání stupně vzdělání, jazykové vzdělávání, kvalifikační a další odborné vzdělávání v oblastech pedagogiky,
cizinecké agendy, ochrany utajovaných informací a informatiky.
Škola je zřízena za účelem:
- poskytování vyššího odborného vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost
ukončeného absolutoriem a středního odborného vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou v oboru
68-2-M/01 Bezpečnostně právní činnost,
- provádění odborné bezpečnostní přípravy,
- realizace přípravných kurzů pro občany národnostních menšin zaměřených na přípravu pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR,
- poskytování jazykového vzdělávání pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra,
- zajišťování služeb na úseku ubytování a stravování, služeb při provozování střelnice včetně oprav zbraní,
školní knihovny, sportovních a kulturních zařízení, redakce tisku a studijních materiálů, autodopravy a autoopravárenství. Tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek
státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra,
- poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra,
- poskytování součinnosti Policii ČR v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu,
- podílení se na prevenci kriminality.
Při zajišťování všech činností poskytuje ubytování a stravování pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra,
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 31. 8. 2018

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV V HOLEŠOVĚ

Kancelář ředitele

Oddělení
personální práce

Zástupce ředitele
pro výuku a výcvik

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Oddělení
zabezpečení výuky

Oddělení finančního
a materiálního
zabezpečení

Oddělení
policejních činností

Oddělení správy
majetku

Oddělení
práva a kriminalistiky

Oddělení informačních
a komunikačních
technologií

Oddělení odborné
bezpečnostní přípravy

Stravovací oddělení

Oddělení
všeobecně vzdělávacích
předmětů

Oddělení
cizích jazyků

Oddělení vychovatelů
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Interní auditor

Přehled realizovaných vzdělávacích programů školy
Studium pro získání stupně vzdělání
Kód

Vzdělávací program

Počet studentů

68-42-N/04

Vyšší odborná škola
- obor vzdělání 68-42-N/04 „Bezpečnostně právní činnost“

185

68-42-M/01

Střední odborná škola
- obor vzdělání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“

378

Kvalifikační a další odborná příprava
Kód

Vzdělávací program

Počet akcí/ Počet absolventů

P2/0204

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

1/12

P2/0213

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

1/13

M2/0275

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

P2/0157

MS Excel pro pokročilé

10/126

P2/0158

MS Word pro pokročilé

-

P2/0159

MS Excel- základní kurz

3/36

R2/0011

Kurz metody řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

1/8

Celkem
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-

16/195

Jazykové kurzy
Kód

Vzdělávací program

Počet akcí / Počet absolventů

R4/0001

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně

2/20

R4/0003

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

2/16

R4/0005

Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně

2/18

R4/0007

Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně po samostatné přípravě

2/3

R4/0016

Německý jazyk - zkouška MV 2. stupně

1/6

R4/0024

Ruský jazyk – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

1/4

R5/0020

Anglický jazyk - policejní jazyková zkouška SCP

2/13

R5/0022

Ruský jazyk - policejní jazyková zkouška SCP

1/1

R5/0023

Německý jazyk - policejní jazyková zkouška SCP

1/6

R5/0024

Anglický jazyk - policejní jazyková zkouška SCP

1/24

R5/0056

Zdokonalovací kurz po - policejní jazyková zkouška AJ SCP I

1/5

R5/0057

Zdokonalovací kurz po - policejní jazyková zkouška AJ SCP II

1/5

Celkem

17/121

Další vzdělávací aktivity
Instrukčně metodické zaměstnání
Kód

Vzdělávací program

Počet akcí / Počet osob

IMZ/006

MS WORD 2016 - začátečník

2/30

IMZ/006

MS – EXCEL 2016 – rozšíření aplikace

7/83

Celkem

9/113

Školení
Kód

Vzdělávací program

Počet akcí / Počet osob

SKO/006

Školení – Policista v multikulturním prostředí

4/61

SKO/006

Školení – pro příslušníky Vězeňské služby ČR – Střelecká příprava pro instruktory a řídící střelby

2/32

SKO/006

Školení – pro zaměstnance MV ČR vysílané do zemí zasažených migrační krizí

3/27

Celkem
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9/120

Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Věková struktura k 31. 8. 2018
Policisté

Zaměstnanci

Věk

Celkem

%

1

1

0,5

12

18

26

13,4

15

33

48

67

34,5

16

24

36

60

76

39,2

2

6

12

6

18

24

12,4

39

10

49

57

88

145

194

100

20

5,2

25,2

29,4

45,4

74,8

100

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

18 - 29 let

0

0

0

0

1

30 - 39 let

7

1

8

6

40 - 49 let

17

2

19

50 - 59 let

11

5

60 let a více

4

Celkem
%

0,5%

18 - 29 let

13,4%

30 - 39 let

12,4%

34,5%
40 - 49 let
50 - 59 let

39,2%

7,2%

60 a více let

do 5 let

18%

do 10 let

13,4%
20,6%

do 15 let
do 20 let

40,8%
nad 20 let

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 8. 2018
Policisté

Zaměstnanci

Doba trvání

Celkem

%

26

26

13,4

8

13

14

7,2

12

17

29

35

18

9

8

23

31

40

20,6

7

33

23

23

46

79

40,8

39

10

49

57

88

145

194

100

20

5,2

25,2

29,4

45,4

74,8

100

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

do 5 let

0

0

0

9

17

6 - 10 let

1

0

1

5

11 - 15 let

6

0

6

16 - 20 let

6

3

nad 20 let

26

Celkem
%
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Ocenění pracovníků školy
Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením medaile MV a udělením Čestné medaile a Plakety Policejního
prezidenta
Za věrnost
Medaile

Policisté

I. st

II. st

III. st

-

7

-

Za zásluhy
o bezpečnost

Celkem

1

8

Mimořádné ocenění pracovníků školy udělením Čestné medaile a Plakety Střední policejní školy MV v Holešově.
Čestná medaile SPŠ MV v Holešově
Medaile

I. stupně
zlatá

II. stupně
stříbrná

III. stupně
bronzová

Čestná
medaile
VPŠ a SPŠ MV
v Holešově

Policisté

1

-

-

2

-

3

Zaměstnanci

-

1

-

-

8

9

Celkem

1

1

-

2

8

12

10

Plaketa
Policejní školy
v Holešově

Celkem
ocenění

Údaje o přijímacím řízení
a následném přijetí do školy
Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole v akreditovaném vzdělávacím
programu 68-42-N/04 - Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2018/2019
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 96 uchazečů. Na základě výsledků přijímacího řízení bylo přijato
35 uchazečů do 1. ročníku a 57 uchazečů do 2. ročníku vzdělávání. Celkem bylo přijato 92 uchazečů.

Výsledky přijímacího řízení
Ročník

SPP

SKPV

Celkem

1.

12

23

35

2.

37

20

57

Celkem

49

43

92

legenda: SPP - zaměření pro službu pořádkové policie

SKPV - zaměření pro službu kriminální policie a vyšetřování

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední odborné škole ve vzdělávacím
programu 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2018/2019
Přihlášku ke vzdělávání ve vzdělávacím programu 68-42M/01 Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV
v Holešově podalo 441 uchazečů.
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 433 uchazečů. V rámci přijímacího řízení proběhla „Jednotná přijímací
zkouška“ organizovaná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy složená ze dvou testů (český jazyk
a literatura a matematika), ředitel školy navíc stanovil „Školní přijímací zkoušku“ tvořenou dvěma testy fyzické
zdatnosti. Zřizovatel školy stanovil počet přijímaných uchazečů na 120.
Zápisový lístek odevzdalo 118 žáků - 60 chlapců a 58 dívek.
Výsledky přijímacího řízení
Počet uchazečů

Počet přijatých

441

118

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

229

212

60

58
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Vyšší odborná škola
Výsledky vzdělávání
Ročník

Vzdělávání
zahájilo

Vzdělávání
zanechalo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
úspěšně
ukončilo

1.

29

6

0

23

2.

76

22

4

50

3.

46

4

4

38

4.

34

2

1

31

Celkem

185

34

9

142

Vzdělávání úspěšně
ukončilo

18,4%

Vzdělávání
přerušilo

76,8%
4,8%

Vzdělávání
zanechalo

Celkové hodnocení výsledků absolutoria
Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Celkem

14

16

1

31

Absolutorium úspěšně vykonalo celkem 30 policistů. Z tohoto počtu 12 policistů bylo zařazeno u služby
pořádkové policie a 18 u služby kriminální policie a vyšetřování. Celkově 14 policistů prospělo s vyznamenáním
a 16 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“,
zkráceně „DiS.“ Dne 25. ledna 2018 se v salla terreně holešovského zámku uskutečnilo předávání vysvědčení
o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy.
Slavnostní akt proběhl za účasti zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D.,
místostarosty města Holešova Bc. Jaroslava Chmelaře, předsedů zkušebních komisí, pedagogických pracovníků
školy, rodinných příslušníků absolventů a dalších hostů.
Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. Za výborné studijní výsledky
v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria udělil ředitel školy čestnou medaili nprap. Karlu Mulovi, DiS.
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Střední odborná škola
Výsledky vzdělávání
Ročník

Počet žáků
1. 9. 2017

Zanechalo
vzdělání

Přestoupilo
z jiné SŠ

Prospělo
s vyznam.

Prospělo

Neprospělo

Počet žáků
31. 8. 2018

1.

120

11

4

31

82

0

113

2.

88

5

4

15

72

0

87

3.

85

2

0

8

75

0

83

4.

85

1

0

7

77

0

84

Celkem

378

19

8

61

306

0

367

83,4%

Prospělo s vyznamenáním

16,6%

Prospělo

Maturitní zkouška 2018
K maturitní zkoušce 2018 se přihlásilo v jarním zkušebním období 85 žáků ze 4. ročníku. Čtvrtý ročník úspěšně
ukončilo 84 žáků. V průběhu 2. pololetí školního roku 2017/2018 ukončil 1 žák vzdělávání.
Přehled výsledků maturitních zkoušek
Název předmětu

Konalo

Uspělo

Neuspělo

Český jazyk a literatura

84

84

0

Anglický jazyk

72

72

0

Ruský jazyk

5

5

0

Matematika

7

7

0

Právo

84

84

0

Kontrola kriminality

84

84

0

Praktická zkouška z odborných předmětů

84

84

0

Anglický jazyk (nepovinná zkouška)

1

1

0

Německý jazyk (nepovinná zkouška)

1

1

0
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Celkové hodnocení maturitních zkoušek
Třída

Počet žáků

Prospělo
s vyznam.

Prospělo

Neprospělo

Nekonalo

4.A

28

5

23

0

0

4.B

28

6

28

0

0

4.C

28

6

22

0

0

Celkem

84

17

67

0

0

Spolupráce s Ústavem jazykové přípravy Armády ČR
V letošním roce nabídlo Centrum jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně z kapacitních důvodů testování
z anglického jazyka podle NATO STANAG 6001 pouze pro 30 žáků naší školy. Zkouška NATO 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: ústní projev a písemná část.
Testování se zúčastnilo 27 žáků čtvrtého ročníku, 3 z nich splnili I. stupeň, 24 pak II. stupeň jazykové úrovně
podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy
K zajištění odborného růstu absolvovali v hodnoceném období pedagogičtí pracovníci školy kurzy, školení,
semináře, odborné stáže a řadu dalších vzdělávacích aktivit pořádaných Ministerstvem vnitra v ČR i zahraničí,
Policií ČR, Policejní akademií ČR, Institutem pro veřejnou správu, vysokými školami, ale i v zařízeních pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných vzdělávacích institucích dle potřeb pedagogických pracovišť
v návaznosti na aktuální požadavky výkonu služby.
Ve školním roce 2017/2018 jeden pedagog úspěšně ukončil vzdělávání v bakalářském studijním programu
Policejní činnosti, bezpečnostně právní studia na Policejní akademii ČR, dvě pedagožky úspěšně absolvovaly
rozšiřující studium učitelství psychologie pro střední školy na Západočeské univerzitě v Plzni, jeden pedagog
úspěšně absolvoval rozšiřující studium informatiky na Ostravské univerzitě.
Výchovná poradkyně získala odbornou kvalifikaci absolvováním rozšiřujícího specializačního studia na
Univerzitě Palackého v Olomouci a jedna pedagožka absolvovala další pedagogické studium pro učitele
odborných předmětů.
Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých oddělení

Oddělení

odborná kvalifikace
(zák. č. 563/2004 Sb.)
odborná
způsobilost

pedagogická
způsobilost

začínající
pedagog.
pracovník

odborné
stáže

DVPP
akreditované
MŠMT

školení
a kurzy

účast
na konfer.
a seminářích

jiné

počet

dnů

počet

dnů

počet

dnů

počet

dnů

počet

dnů

Oddělení zabezpečení výuky

100%

100%

0

2

15

9

27

5

7

14

15

15

15

Oddělení policejních činností

100%

100%

0

13

58

9

83

11

14,5

6

9

20

33,5

Oddělení práva
a kriminalistiky

100%

100%

1

10

33

10

12

12

17

9

11

14

27

Oddělení odborné
bezpečnostní přípravy

100%

100%

1

16

46

8

8

20

20

16

16

15

19

Oddělení všeobecně
vzdělávacích předmětů

100%

100%

2

2

9

25

28

10

22

19

22

5

25

Oddělení cizích jazyků

100%

100%

1

0

0

27

31

4

26

34

36

6

0

Oddělení vychovatelů

100%

100%

0

0

0

3

0

20

0

0

0

1

0

5

43

161

91

189

82

107

98

109

76

120

CELKEM

Nepedagogičtí pracovníci školy absolvovali v rámci svého profesního vzdělávání celkem 14 odborných školení a
kurzů, 4 profesní semináře a 2 instrukčně metodická zaměstnání.
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Spolupráce se školami s oprávněním k výuce oboru
vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Škola vykonává funkci odborného garanta spolupráce v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou na
školách s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Aktivně se podílí na
rozvoji spolupráce s ostatními školami oboru. Na základě návrhů zpracovává plán aktivit na každý školní rok,
kontroluje jeho plnění a statisticky jej vyhodnocuje.
V souladu s plánem povinných a volitelných aktivit zorganizovala VPŠ a SPŠ MV v Holešově 7. setkání ředitelů
škol s oprávněním k výuce oboru, které se uskutečnilo 20. - 21. září 2017. Dále uspořádala sportovní soutěže
v silovém čtyřboji (7. března 2018), judu (5. dubna 2018), sportovní soutěž v policejním víceboji (26. dubna 2018)
a v Dračích lodích (21. června 2018). Dne 7. června 2018 se ve škole uskutečnil 6. ročník soutěžní přehlídky
odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání 68-42M/01 Bezpečnostně právní činnost. Mimo
schválený plán povinných a volitelných aktivit uspořádala škola 1. ročník vědomostní soutěže z občanského práva
hmotného (10. května 2018). Na tuto soutěž mimo plán aktivit byly pozvány všechny školy s oprávněním k výuce
oboru vzdělání.

Významná je spolupráce školy s Národním ústavem pro vzdělávání zaměřená na rozvoj činnosti oborové
skupiny Právo a veřejná správa. Těžištěm práce skupiny je podpora kvality, atraktivnosti a flexibility vzdělávacích
programů, inovace rámcových vzdělávacích programů na základě připomínek škol a sociálních partnerů.
V hodnoceném období působilo v České republice celkem 32 středních odborných škol s oprávněním k výuce
oboru v zdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Otevření sportovního areálu
Od 6. listopadu 2017 mohou žáci a zaměstnanci školy využívat nově zrekonstruovaný sportovní areál, který
zahrnuje atletický ovál, víceúčelová hřiště, překážkovou dráhu a přilehlé okolí. Veškerá sportoviště školy slouží
především k naplňování vzdělávacích cílů a v rámci úzké spolupráce s Policií ČR také vzdělávacím potřebám
Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR. Jednalo se o poměrně rozsáhlou a časově i finančně
náročnou investiční akci, která mohla být zrealizována pouze díky vstřícnosti a podpoře vedení Ministerstva
vnitra.
V čase od 06.00 do 15.30 hodin slouží sportovní areál pro potřeby výuky a dalších vzdělávacích aktivit, jako jsou
soutěže, adaptační kurzy, služební příprava, docvičování nebo realizace zkoušek. V odpoledních hodinách patří
sportoviště především mimovýukovým aktivitám, tj. kroužkům, oddílům SKP či jednotlivcům, kteří si chtějí
zasportovat. Naši žáci i zaměstnanci mají skutečně ideální podmínky pro rozvoj svých fyzických schopností.

Vernisáž výstavy „Policie v proměnách doby, aneb od Masaryka po současnost“
Dne 21. března 2018 proběhla v Holešově vernisáž výstavy, kterou připravil Útvar policejního vzdělávání a
služební přípravy Policie České republiky spolu s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva
vnitra v Holešově a předním policejním historikem plk. Mgr. Miroslavem Spurným. Výstava nese název „Policie v
proměnách doby, aneb od Masaryka po současnost“ a jak již z názvu plyne, mapuje vývoj našeho bezpečnostního
sboru od vzniku samostatného Československa po současnost. Výstava byla uspořádána v rámci letošních oslav
100. výročí vzniku Československé republiky a je příspěvkem policejního školství k tomuto významnému jubileu.
Výstavě v rámci slavnostního zahájení požehnal i předseda Křesťanské policejní asociace mjr. ThDr. Jiří Ignác
Laňka, Ph.D.
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Na vernisáž přijalo pozvání mnoho významných hostů v čele s hejtmanem Zlínského kraje panem Jiřím
Čunkem, přítomni byli i ředitelé Krajských ředitelství policie. Ze Zlínského kraje plk. JUDr. Jaromír Tkadleček,
Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld a Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel. Z Odboru
bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV se zúčastnil JUDr. Petr Novák, Ph.D., za Muzeum P ČR
Mgr. Radek Galaš. Akci byl přítomen i starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, dále zástupci policejních
veteránů, delegace ze Střední odborné školy Policejního sboru Pezinok a řada dalších.
Vernisáž byla v rámci doprovodného programu doplněna i o ukázku vozidel Policie ČR a SNB a dále byly
prezentovány dobové stejnokroje četnictva, policie a komunální stráže.
Výstava je trvale umístěna v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Movember
Naši žáci se úspěšně zúčastnili akce Policejního prezidia ČR, které zaštítilo celosvětovou charitativní kampaň
zaměřující se na podporu zdraví u mužů Movemeber (Movember foundations). Úspěch slavili žáci třídy 2.B, kteří
svou fotografií soutěž vyhráli. V prosinci 2017 byli přijati policejním prezidentem genmjr. Mgr. Tomášem Tuhým,
Ph.D. Na Policejním prezidiu byl pro ně připraven zajímavý program.

Dny otevřených dveří
Ve dnech 21. října 2017 a 20. ledna 2018 uspořádala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva
vnitra v Holešově Den otevřených dveří. Zájemci o studium si prohlédli areál školy, speciální učebny, sportoviště,
jídelnu nebo internát školy. Součástí programu byly také besedy s vedením školy zaměřené na prezentaci
vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost. Účastníkům byly podány informace o přijímacím řízení
a vzdělávání ve střední odborné škole. V rámci Dnů otevřených dveří školu navštívilo více než 1 500 návštěvníků.
Den pro zdraví
Dne 7. dubna 2018 proběhl v prostorách 3. Základní
školy v Holešově již XI. ročník akce „Den pro zdraví“.
Naše škola se prezentovala ukázkami první pomoci
s možností praktického nácviku a ošetření krvácejících
zranění. Byla představena řada činností souvisejících se
zdravým stravováním, pohybovými aktivitami,
poskytnutím první pomoci lidem ohroženým na životě.
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Cesta krve
V říjnu 2017 se žáci 3. ročníku střední odborné školy zúčastnili již 10. ročníku konference „Cesta krve“ pořádané
ČČK ve Zlíně. Jednalo se o soubor přednášek a prezentací k problematice dárcovství krve. Na konferenci postupně
vystoupili primářka transfuzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, jednotliví zástupci integrovaného
záchranného systému – hasiči, policisté, kteří prezentovali potřebu dárcovství krve z jejich pohledu (dopravní
nehody, záchranné práce). Motivační byla také vystoupení dárců krve a kostní dřeně se svými příběhy. Součástí
konference bylo vyhlášení soutěže o „studentskou krev“.
Žáci naší školy se dostavují pravidelně na odběry a projevují zájem i o vstup do registru dárců kostní dřeně.
Spolupráce s Policií ČR
Významnou oblastí této spolupráce školy je účast policistů z výkonných útvarů Policie ČR ve výuce při
formování profesních kompetencí našich žáků, účast služebních funkcionářů při závěrečných zkouškách
a spolupráce při realizaci preventivně výchovných programů. Policie ČR se přímo podílí na přípravě, tvorbě
a evaluaci vzdělávacích programů školy. K rozvoji odborných kompetencí pedagogického sboru významně
přispívá mimo jiné absolvování stáží a studijních pobytů učitelů u policejních útvarů.
Neméně důležitou je přednášková činnost pedagogů školy pro policisty výkonných útvarů krajských ředitelství
policie v souvislosti s přijímáním nových legislativních norem a jejich interpretací.
Škola se podílela na řadě akcí krajských ředitelství Police ČR, zejména na akcích zaměřených na spolupráci
s širokou veřejností. V Přerově se v červnu 2018 uskutečnila preventivně bezpečnostní akce Občan a bezpečnost,
kde se naše škola prezentovala ukázkami z výcviku sebeobrany.
Profesní orientace žáků
V letošním školním roce byla pro žáky střední odborné školy pilotně zahájena nová volnočasová aktivita
s názvem: „Ukázky práce policejních specializací“ s cílem propagace Policie ČR a posílení profesní orientace
žáků. Proběhlo celkem 10 setkání, v nichž byli žáci seznamováni s jednotlivými službami a specializacemi Policie
ČR. Setkání probíhala interaktivní formou, žáci si mohli řadu věcí sami vyzkoušet.
Spolupráce s Armádou ČR
Armáda ČR je významným partnerem školy zejména v oblasti obsahu a metodiky odborné přípravy, v oblasti
výuky cizích jazyků i realizace některých odborných kurzů a seminářů včetně mimoškolní výchovy žáků. Mezi
nejvýznamnější spolupracující subjekty patří Univerzita obrany, Ústav jazykové přípravy Armády ČR, Vojenská
policie a další.
Spolupráce s městem Holešov
Jedním z nejvýznamnějších partnerů pro školu je město Holešov. Žáci i pedagogové se významně podílí na
spolupráci školy a města:
• škola ovlivňuje výrazně spolkový a sportovní život města,
• pracovníci školy se podílí na činnosti jednotlivých komisí ve městě,
• škola sehrává výraznou roli v charitativní činnosti ve městě, spolupracuje s Domem pro seniory a Charitou,
• žáci se podílí na řadě akcí zaměřených na prevenci rizikového chování,
• v rámci volnočasových aktivit škola spolupracuje se střediskem volného času ve městě a podílí se na realizaci
řady celoměstských akcí,
• žáci jsou zapojeni do činnosti Parlamentu dětí a mládeže města Holešova,
• představitelé města se pravidelně setkávají s vedením školy a zúčastňují se významných školních akcí,
• v červnu 2018 se pracovníci a žáci školy podíleli na zajištění tradiční celoměstské akce „Na kole jen s přilbou“.
V průběhu akce si účastníci vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole či koloběžce.
Maturitní ples školy
Dne 16. února 2018 se uskutečnil již 21. maturitní ples VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Ples proběhl v reprezentativních prostorách holešovského zámku za aktivní účasti všech maturantů, vedení školy, pedagogů, bývalých
absolventů a rodinných příslušníků žáků. 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.

20

Seminář mravní a křesťanské výchovy
Do rámce volnočasových aktivit žáků střední odborné školy je
zařazen Seminář mravní křesťanské výchovy, který je realizován
ve spolupráci s děkanátem římskokatolické církve v Holešově
a olomouckým arcibiskupstvím. Základy semináře jsou postaveny na rozboru celospolečenského vývoje, jeho cílem je
vytvoření základů profesní etiky a zprostředkování morálních
hodnot budoucích pracovníků policie. Obsah semináře je
realizován atraktivní zážitkovou formou zaměřenou na oblast
charakteru a osobnosti žáků a prohloubení jejich etického
chování a jednání. V rámci semináře jsou organizovány exkurze
zaměřené na poznání významných kulturně-historických
památek v Holešově, Olomouci a dalších místech Moravy. Významnou událostí seminárních setkání byla osobní
návštěva olomouckého arcibiskupa Mons. J. Graubnera, metropolity moravského, který s žáky besedoval
o otázkách rodiny a jejího významu ve společnosti, o výchově člověka a jeho osobní odvaze konat dobro.
Mimořádné pedagogické aktivity pracovníků školy
• spolupráce pedagogických pracovníků školy s Policejní akademií v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci,
Univerzitou obrany v Brně,
• spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze,
• spolupráce s krajskými pedagogicko-psychologickými poradnami,
• spolupráce s centry pro integraci národnostních menšin,
• spolupráce s Gymnáziem L. Jaroše v Holešově, Justiční akademií v Kroměříži, vyššími a středními odbornými
školami v regionu,
• zajištění odborných kvalifikačních kurzů dle požadavků policejní praxe,
• aktivní zapojení do programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
• příprava žáků a studentů na účast ve studentských soutěžích a přehlídkách,
• spolupráce s poradenskými středisky úřadů práce.

Účast žáků v soutěžích
Přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Dne 7. června 2018 se ve Vyšší policejní škole a Střední
policejní škole MV v Holešově uskutečnil 6. ročník soutěžní
přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol
v oboru vzdělání 68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost.
Přehlídky se zúčastnilo 75 žáků z 15 středních odborných
škol z celé České republiky. Účastníci prezentovali celkem
54 soutěžních prací, které byly zařazeny do šesti kategorií.
Žáci z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV
v Holešově získali jedno první místo v kategorii informační
a komunikační technologie, jedno druhé místo v kategorii
právo a dvě třetí místa v kategorii informační a komunikační
technologie a společenskovědní obory.
Středoškolská odborná činnost
Do středoškolské odborné činnosti bylo v uplynulém školním roce zapojeno 12 žáků. Na základě výsledků
školního, městského a okresního kola postoupily do krajského kola 3 práce, kde žákyně 3. ročníku Kristýna
Langová s prací „Stejná práva pro každého“ získala třetí místo a žák 2. ročníku David Jambor s prací „Tankopedie
20. – 21. století“ obsadil páté místo. Šesté místo ve svém soutěžním oboru obsadil žák 3. ročníku Adam Klimša
s prací „Závislosti“.
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Účast žáků v dalších významných soutěžích
V průběhu školního roku se žáci naší školy zúčastnili řady prestižních soutěží, ve kterých dosáhli výrazných
úspěchů a ocenění:
• vědomostní soutěž z občanského práva hmotného,
• konverzační soutěže v jazycích,
• matematický klokan,
• celostátní matematická soutěž,
• přírodovědný klokan,
• bobřík informatiky,
• soutěž o kolektivní bezpečnosti - Europa Secura,
• olympiáda z českého jazyka
• logická olympiáda,
• ekonomická olympiáda.

Sportovní soutěže
Mistrovství ČR středních škol na Dračích lodích
V Hranicích na Moravě se 22. 6. 2018 konalo mistrovství republiky na Dračích lodích. Posádka třídy 3. C zde
obhájila titul„Mistr republiky“.
Sportovní třída roku 2018
Soutěž je určena pro žáky 1. – 3. ročníku střední odborné školy. Prověřuje pohybovou všestrannost, vzájemnou
soudržnost, organizovanost a týmového ducha třídy. Soutěžilo se v netradičních disciplínách podle těchto
pravidel:
• přetahování lanem (8 chlapců z každé třídy), vzájemný souboj na 2 vítězství, přetahování lanem
(7 dívek z každé třídy), vzájemný souboj na 2 vítězství,
• plavání – štafeta 20 x 50 m (20 žáků z každé třídy – minimálně 7 dívek),
• běžecká štafeta 20 x 250 m s břemenem (20 žáků z každé třídy – minimálně 7 dívek),
• běh 20 x 1000 m (20 žáků z každé třídy – minimálně 7 dívek),
• překážková dráha (20 žáků z každé třídy – minimálně 7 dívek),
• šplh na laně a tyči (20 žáků z každé třídy – minimálně 7 dívek),
• měřený úsek na dračí lodi (20 pádlujících z každé třídy – minimálně 7 dívek).
Vítězstvím v soutěži získala titul Sportovní třída roku 2018 třída 1. C.
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Soutěž „MÁŠ NA TO“
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje uspořádalo 28. března 2018 soutěž pro žáky 3. ročníků středních
škol s názvem „MÁŠ NA TO“. Tato soutěž je součástí motivace žáků středních škol k práci u Policie České
republiky. Soutěžící plnili testy fyzické způsobilosti uchazeče k přijetí do služebního poměru příslušníka P ČR
a zkušební testy k řízení dopravních prostředků.
V soutěži družstev vybojovali naši žáci 1. a 3. místo a získali putovní pohár ředitele Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje v kategorii družstev.
Tato umístění jim zajistila postup do Moravského finále „MÁŠ NA TO“, které se uskutečnilo 13. dubna 2018
v Brně. Žáci i zde prokázali vysokou připravenost a uspěli v těchto kategoriích:
Jednotlivci
1. místo – Alžběta Homolová, vyhlášena nejlepší dívkou soutěže;
Družstva
2. místo - Alžběta Homolová, Martin Žajgla, Jakub Novák.
Přebory škol s oprávněním k výuce v oboru Bezpečnostně právní činnost
• silový víceboj – družstva VPŠ a SPŠ v kategorii dívek i chlapců zvítězila,
• judo – žáci školy vybojovali celkem 4 medaile (2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou),
• policejní víceboj - první a druhé místo získala družstva naší školy,
třetí místo obsadilo družstvo z VPŠ a SPŠ MV v Praze,
• dračí lodě – celkově soutěžilo 240 žáků, všechny medailové pozice
obsadily posádky VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
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Dosažené výsledky v ostatních sportovních soutěžích
Atletika
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
1. místo
3. místo

krajské kolo
5. místo

Přespolní běh
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
1. místo
1. místo

krajské kolo
6. místo
3. místo

Florbal
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
1. místo
2. místo

krajské kolo

Volejbal
družstvo dívky:

okresní kolo
1. místo

krajské kolo

Šplh
družstvo dívky:
družstvo chlapci:
jednotlivci:
Petr Zajíček

okresní kolo
3. místo
1. místo

krajské kolo
3. místo
1. místo

celorepublikové finále
4. místo
1. místo (český rekord)

1. místo

1. místo

1. místo

Silový čtyřboj
družstvo dívky:
družstvo chlapci:

okresní kolo
1. místo
1. místo

krajské kolo
1. místo
1. místo

celorepublikové finále
8. místo
5. místo
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Mezinárodní aktivity a projekty školy
25. výročí spolupráce mezi VPŠ a SPŠ MV v Holešově a Spolkovou policií Německo
U příležitosti 25. výročí spolupráce mezi Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Holešově
a Spolkovou policií Německo – ředitelstvím Mnichov se na základě pozvání viceprezidenta BPOL pana Petera
Horsta ve dnech 6. - 8. září 2017 uskutečnilo slavnostní setkání managementů obou institucí v Mnichově.
V průběhu jednání byla vyhodnocena spolupráce za uplynulé období, pro účastníky setkání byl zpracován
výroční bulletin zahrnující celé období trvající spolupráce.

CEPOL
Škola se zapojila do Exchange Programme 2017. Hlavním tématem pro výměnný pobyt byl Leadership,
language development, train the trainers. V dubnu 2017 škola přijala v rámci výměnného programu dvě
pracovnice Mykolas Romeris University v Kaunasu z Litvy. Recipročně v měsíci září 2017 byli vysláni na odbornou
stáž na univerzitě v Kaunasu v Litvě dva pracovníci školy, kteří v rámci svého pobytu navštívili vzdělávací instituce
litevské policie včetně pohraniční policie. Seznámili se se systémem policejního vzdělávání od nejnižší úrovně až
po vysokoškolská studia.
Na základě nabídky vzdělávacích aktivit CEPOLu se uskutečnila v listopadu 2017 mezinárodní konference
č. 92/2017 – European Police Research and Science Conference se zaměřením na inovaci a vzdělávání. Za Českou
republiku se zúčastnili pracovníci odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra
a VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Konference se uskutečnila v Budapešti v National University of Public Service.
MEPA
Na základě nabídky Středoevropské policejní akademie (MEPA) se v červenci 2018 realizovala zahraniční
odborná jazyková stáž dvou vyučujících z oddělení cizích jazyků VPŠ a SPŠ MV v Holešově v Institutu dalšího
vzdělávání BPOL Oerlenbach. Součástí stáže byly hospitace ve výuce odborných předmětů, cizích jazyků,
seznámení se s hlavními úkoly a činností školy. Hospitace proběhly i v civilní škole.
NĚMECKO
Výuka českého jazyka pro Bavorskou pohotovostní policii
VPŠ a SPŠ MV v Holešově byla v roce 2012 oslovena Prezidiem Bavorské pohotovostní policie v Bambergu ke
spolupráci na projektu „Zlepšování jazykových dovedností bavorské policie v českém jazyce“. Každoročně byly
následně pořádány jeden až dva týdenní intenzivní kurzy v Holešově, ve kterých účastníci navázali na výuku
českého jazyka v Německu. Na závěr týdenního soustředění v Holešově absolvovali účastníci kurzu test s evaluací
a poté úspěšně složili jazykovou zkoušku A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky, kterou zabezpečila
Evropská odborná škola ve Weidenu pod záštitou Karlovy univerzity.
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V roce 2016 byla rozhodnutím představitelů Bavorské policie organizace kurzů českého jazyka převedena do
Vzdělávacího institutu Bavorské policie (BPFI) v Ainringu. Spolupráce s VPŠ a SPŠ MV v Holešově pokračuje
i nadále s tím, že se zvýšila úroveň znalostí německých policistů. Obsah dvou kurzů, které proběhly v září a v říjnu
2017, se stal náročnějším a byl přizpůsoben tak, aby policisté skládali v listopadu ve Weidenu zkoušku na úrovni
A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Recipročně absolvovali žáci střední odborné školy studijní pobyt ve vzdělávacích institucích Bavorské policie
v Nabburgu a v Sulzbachu-Rosenbergu, kde byli zařazeni do tříd a účastnili se výuky spolu s bavorskými policisty.
Spolupráce se Spolkovou policií Německo – ředitelství Mnichov
Obsah spolupráce je zaměřen především na jazykové vzdělávání a odborné stáže. Policisté BPOL, kteří ovládají
český jazyk, přijíždí do Holešova na týdenní až dvoutýdenní stáže. Kromě podílu na výuce cizích jazyků
a odborných předmětů mají možnost seznámit se s prací Policie ČR na výkonných útvarech. S českými partnery
dochází k výměně zkušeností a k navázání potřebných profesních kontaktů. Ve školním roce 2017/2018 se
uskutečnily 4 stáže policistů z BPOL.
V červnu 2018 uskutečnili dva policisté z VPŠ a SPŠ MV
v Holešově odbornou stáž ve vzdělávacím zařízení BPOL
v Deggendorfu a na inspektorátu v Passau. Hlavním obsahem
byla činnost Spolkové policie v souvislosti s migrační vlnou
(přijímací středisko pro migranty, kontrolní stanoviště na
rakousko-německé hranici aj.). Kromě toho se zúčastnili
služební přípravy policistů BPOL, seznámili se s výcvikem
a výzbrojí pohotovostní jednotky v Deggendorfu, navštívili
krajské ředitelství BPOL ve Straubingu včetně operačního
střediska a služebnu ve Freyungu.
Ve stejném termínu proběhla odborná stáž dvou policistů
ze školy na mezinárodním letišti v Mnichově. Během týdne se seznámili s hlavními úkoly a činností inspektorátu
BPOL na letišti, prohlédli si letištní plochy a terminály, navštívili pyrotechnickou a kynologickou službu na letišti
a další úseky, které zajišťují bezpečný provoz na letišti z pohledu policie. Zajímavá byla prezentace kontroly přes
„Easy-Pass“.
SLOVENSKO
Na základě pozvání ředitele SOŠ PZ Pezinok se dva policisté z oddělení policejních činností zúčastnili
odborného semináře na téma „Nové trendy v použití donucovacích prostředků – teleskopický obušek“. Seminář
pořádalo oddělení pořádkové, hraniční a cizinecké služby SOŠ PZ Pezinok.
RUMUNSKO
Každoročně se představitelé školy v březnu účastní konference s názvem „Public order in Europe, between
tradition and contemporary times“. Konferenci pořádá Policejní škola v Cluj-Napoce v Rumunsku v souvislosti
s oslavou Dne Rumunské policie. VPŠ a SPŠ MV v Holešově byla prezentována vystoupením dvou pracovníků
školy s příspěvkem „Professional Education of Police Officers in Police College Holešov“.
POLSKO
Na základě pozvání ředitele Policejní školy v Katowicích a na základě dlouhodobé spolupráce mezi VPŠ a SPŠ
MV v Holešově a Policejní školou v Katowicích se plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D., zástupce ředitele pro výuku
a výcvik s doprovodem zúčastnil slavnostního setkání při příležitosti Dne Policie 2018. Akce se konala v červenci
2018 v prostorách Policejní školy v Katowicích.
V rámci oficiálního programu plk. Ing. Jan Dvořák a pplk. Mgr. Eva Vichlendová obdrželi od ředitele školy
plk. Dr. Kochanczyka pamětní list jako poděkování za spolupráci v mezinárodním projektu „Determinants of
Police operation efficiency at local level“, jehož předkladatelem byla polská policejní škola.
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Výsledky inspekční činnosti
V období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 byly provedeny ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV
v Holešově tyto vnější kontroly a audity:
Termín

Kontrolu provedl

Předmět kontroly

říjen 2017

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor interního auditu a kontroly

Následná veřejnosprávní kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky.

2.

listopad 2017

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky
MV č. 2/2006 Sb. při realizaci vyššího odborného
vzdělávání, vzdělávacího programu
Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/04.

3.

duben 2018

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování právních předpisů při realizaci
přijímacího řízení žáků ke střednímu vzdělávání
v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.

4.

květen 2018

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování právních předpisů a pravidel
pro vykonání standardizované jazykové zkoušky
při realizaci jazykových vzdělávacích programů
a s tím související úkony.

květen 2018

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání

Dodržování právních předpisů při realizaci
maturitních zkoušek žáků středoškolského studia
v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně
právní činnost.

6.

květen 2018

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor zdravotnického zabezpečení
oddělení ochrany veřejného zdraví
pracoviště Brno

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

7.

červen 2018

MINISTERSTVO VNITRA
Odbor sociálního zabezpečení

Plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění
důchodového pojištění příslušníků, správnost
odvodů pojistného na soc. zabezpečení příslušníků.

1.

5.

Ad 1) Kontrola zaměřená na prověření vzorku finančních a majetkových operací zda věrně zobrazují zdroje, stav
a pohyb veřejných prostředků, a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných
příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Kontrola se zabývala tím, zda přezkoumávané operace jsou
v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými
rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a zda je plněn interní
rezortní protikorupční program.
Zjištěné nedostatky:
Pokyn ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově č. 25/2016, kterým se vydává vlastní protikorupční program VPŠ a SPŠ
MV v Holešově je v příloze č. 1 totožný s Rezortním interním protikorupčním programem MV.
Přijatá nápravná opatření:
Vydání nového interního aktu řízení.
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Ad 7) Předmětem kontroly byl stav plnění povinností, které kontrolovanému útvaru, ve vztahu k Ministerstvu
vnitra vyplývají z právních předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění příslušníků, organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
vč. plnění povinností, které byly kontrolovanému útvaru uloženy na základě těchto právních předpisů.
Zjištěné nedostatky:
Kontrolní skupina ukládá kontrolovanému útvaru aktualizovat interní akt řízení v reakci na provedené
personální změny, nejpozději do konce roku 2018.
Přijatá nápravná opatření:
Plánované odstranění výše uvedeného zjištění do 31. 12. 2018. Vydání aktualizovaného interního aktu
k zajištění jednotného postupu při provádění a organizaci nemocenského pojištění a kontrol dodržování režimu
dočasně práce neschopných příslušníků Policie ČR služebně zařazených u VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
Při ostatních kontrolách nebyly zjištěny nedostatky ani porušení závazných právních předpisů v daných
oblastech.
Při kontrolách provedených vlastními zaměstnanci nebyly zjištěny závažné nedostatky nebo závažná porušení
právních předpisů. Zjištěné méně závažné nedostatky byly vyřešeny přijetím opatření k zamezení vzniku jejich
opakování a uvedením v bezvadný stav.
Interní audit
V období školního roku 2017/2018 bylo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově provedeno 5 interních auditů. Vnější
audity nebyly v uvedeném období provedeny.
Auditované oblasti:
• pokladna školy,
• řídicí kontrola při řešení škod,
• následný audit,
• interní protikorupční program - řízení identifikovaných rizik korupce
v zabezpečovaných procesech a činnostech,
• interní program kvality interního auditu.
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 účetní hodnotě NETTO 425.243.880,00 Kč. V roce 2017 byl majetek
využíván v souladu se zřizovací listinou především k poskytování vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích
programech, dále je majetek školy využíván k činnostem souvisejícím se zajištěním vzdělávání (závodní
stravování, provozování střelnic, tisk studijních materiálů, ubytovací služby, finanční, materiální a technické
zabezpečení výuky atp.).
V roce 2017 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány výdaje ve výši 144.224.430,00 Kč. Ty se v průběhu roku
zvýšily o 38.813.990,00 Kč na 183.038.420,00 Kč a byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
574.349,86 Kč. Konečný rozpočet k 31. 12. 2017 dosahoval 183.612.769,86 Kč.
Bylo realizováno sedm investičních akcí, viz. následující tabulka. V oblasti programového financování byly
rozepsány prostředky ve výši 3.917.000,00 Kč v průběhu roku došlo k navýšení výdajů na programové financování
o 14.632.427,00 Kč a byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 29.652,00 Kč. V roce 2017 byly
zvýšeny výdaje na programové financování o 10.000.000,00 Kč na rekonstrukci sportovního areálu VPŠ a SPŠ MV
v Holešově, dále o 2.804.000,00 Kč na pořízení učebních pomůcek, gastro zařízení a strojů na údržbu areálu
a o 1.828.427,00 Kč na pořízení nákladního automobilu do 3,5 t s příslušenstvím (multikára s radlicí). Prostředky
v oblasti programového financování byly čerpány na 88,86 %. Nedočerpané prostředky ve výši 2.069.462,67 Kč
byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2017.
Celkový přehled investičních akcí v oblasti programového financování
EDS/SMVS
Název investiční akce

R1

R2

R3

NARP

Čerpání
celkem

Zůstatek

014V022007003
Sportovní areál

3 917 000,00

11 117 851,79

11 117 851,79

0,00

11 117 851,79

0,00

014V022007012
Učební pomůcky

0,00

611 344,00

611 344,00

0,00

611 344,00

0,00

014V022007013
Gastro zařízení

0,00

953 480,00

953 480,00

0,00

953 480,00

0,00

014V022007014
Víceúčelový stroj na údržbu areálu

0,00

836 957,00

836 957,00

0,00

836 957,00

0,00

014V022007019
Služební dopravní prostředky

0,00

2 065 000,00

2 065 000,00

0,00

0,00

2 065 000,00

014V022007021
Servery a diskové pole

0,00

686 136,54

715 788,54

29 652,00

715 788,54

0,00

014V022007024
Nákladní užitkový automobil

0,00

2 278 657,67

2 278 657,67

0,00

2 274 195,00

4 462,67

3 917 000,00

18 549 427,00

18 579 079,00

29 652,00

16 509 616,33

2 069 462,67

Celkem

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1. 1. 2017 ve výši 611.412,12 Kč, jde o nespotřebované výdaje
roku 2016. V oblasti neprofilujících výdajů byly zapojeny nároky ve výši 544.697,86 Kč. V oblasti programového
financování byly zapojeny nároky ve výši 29.652,00 Kč. Byly ukončeny nároky (NARK) z neprofilujících výdajů ve
výši 37.062,26 Kč.
Prostředky nedočerpané k 31. 12. 2017 v celkové výši 6.571.567,70 Kč se staly nárokem z nespotřebovaných
výdajů pro rok 2018.
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Vyhodnocení údajů o příjmech
Celkové plnění příjmů ve výši 11.976.601,31 Kč se člení na:
- daňové příjmy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši
8.571.862,00 Kč,
- nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery ve výši 3.404.739,31 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 2017 nebyly odvedeny
žádné sankce z opožděného nebo nesprávného odvodu.
V oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů došlo k plnění v následujících oblastech:
• příjmy z vlastní činnosti 2.952.896,74 Kč,
• příjmy z pronájmu majetku 256.443,50 Kč,
• příjmy z prodeje majetku 93.381,00 Kč,
• ostatní nedaňové příjmy 102.018,07 Kč.
Komentář k rozvaze
Celková aktiva k 31. prosinci 2017 oproti minulému období vzrostla a dosáhla účetní hodnoty 425.243.879,71
Kč. Dlouhodobý majetek představující 94,98 % z hodnoty aktiv dosáhl hodnoty 403.905.661,52 Kč.
Z dlouhodobého hmotného majetku tvoří největší část stavby v hodnotě 376.322.358,39 Kč, samostatné movité
věci v hodnotě 22.854.388,15 Kč, pozemky v hodnotě 4.727.140,00 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného
majetku dosahuje hodnoty 1.774,98 Kč.
Oběžná aktiva tvoří 5,02 % z celkových aktiv a v meziročním srovnání došlo k jejich nárůstu o 1.492.049,54 Kč
na hodnotu 21.338.218,19 Kč, a to v důsledku navýšení krátkodobých pohledávek i krátkodobého finančního
majetku.
K 31. 12. 2017 neměla VPŠ a SPŠ MV Holešov žádné dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky byly ve
výši 559.238,00 Kč
Mezi krátkodobými závazky, které dosahovaly k 31. 12. 2017 výše 11.502.621,51 Kč, zaujímají rozhodující
místo závazky vůči zaměstnancům a s tím související odvody.
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Rozvaha - pasiva k 31. 12. 2017
Ukazatel

Stav k 31. 12. 2016

Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky

Stav k 31. 12. 2017

412 146 475,55

413 741 258,20

-103 360 224,69

-103 327 555,80

Jmění účetní jednotky

(401)

53 318 868,66

53 351 537,55

Oceňovací rozdíly při změně metody

(406)

-156 679 093,35

-156 679 093,35

-1 215 777 393,65

-1 378 859 160,06

Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(431)

0,00

0,00

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let

(432)

-1 067 134 813,14

-1 215 777 393,65

Výsledek hospodaření běžného účetního období

(493)

-148 642 580,51

-163 081 766,41

708 082,71

907 362,03

Fondy účetní jednotky
FKSP

(412)

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

708 082,71

907 362,03

1 730 576 011,18

1 895 020 612,03

Příjmový účet organizačních složek státu

(222)

-12 613 597,20

-11 976 601,31

Zvláštní výdajový účet

(223)

145 302 595,07

176 421 202,16

Agregované příjmy a výdaje minulých období

(404)

1 597 887 013,31

1 730 576 011,18

10 366 462,45

11 502 621,51

10 366 462,45

11 502 621,51

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Dodavatelé

(321)

1 829 320,15

1 678 292,53

Zaměstnanci

(331)

4 512 542,00

5 113 197,00

Sociální zabezpečení

(336)

1 162 190,00

1 330 554,00

Zdravotní pojištění

(337)

788 081,00

897 902,00

Důchodové spoření

(338)

0,00

0,00

Jiné přímé daně

(342)

591 761,00

705 811,00

Daň z přidané hodnoty

(343)

37 973,19

35 504,00

Jiné pohledávky

(378)

1 437 589,11

1 722 597,60

Výdaje příštích období

(383)

0,00

17 985,38

Dohadné účty pasivní

(389)

7 006,00

778,00

422 512 938,00

425 243 879,71

Stav k 31. 12. 2016

Stav k 31. 12. 2017

402 666 769,35

403 905 661,52

2 662,98

1 774,98

PASIVA celkem

Rozvaha - aktiva k 31. 1. 2017
Ukazatel
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software

(013)

2 662,98

1 774,98

Drobný DNM

(018)

973 555,50

973 555,50

Oprávky k drobnému DNM

(078)

Dlouhodobý hmotný majetek

-973 555,50

-973 555,50

402 664 106,37

403 903 886,54

Stavby

(021)

378 122 435,60

376 322 358,39

Samostatné movité věci

(022)

19 814 530,77

22 854 388,15

Drobný DHM

(028)

49 671 167,72

48 719 256,10

Pozemky

(031)

4 727 140,00

4 727 140,00

Nedokončený DHM

(042)

0,00

0,00

Oprávky k drobnému DHM

(088)

-49 671 167,72

-48 719 256,10

19 846 168,65

21 338 218,19

9 085 416,78

8 808 646,56

(112)

8 981 316,78

8 738 546,56

(124,139)

104 100,00

70 100,00

328 405,70

559 238,00

Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál na skladě
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

(199)

-9,00

-9,00

Odběratelé

(311)

267 328,50

496 072,00

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

800,00

400,00

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

55 489,00

58 055,00

Ostatní krátkodobé pohledávky

(377)

Krátkodobý finanční majetek

4 790,00

4 720,00

10 432 344,37

11 970 333,63
561 148,92

Běžný účet

(241)

585 113,94

Běžný účet FKSP

(243)

624 515,71

783 525,01

Ostatní běžné účty

(245)

9 222 694,39

10 625 640,04

Pokladna

(261)

AKTIVA celkem
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20,33

19,66

422 512 938,00

425 243 879,71

Rozpočet roku 2018
MRZ a nároky Konečný rozpočet

Rozpočet R1

Rozpočet R2

10 789 876,00

10 789 876,00

0,00

10 789 876,00

11 976 601,31

8 189 876,00

8 189 876,00

0,00

8 189 876,00

8 571 862,00

Příjmy z pojistného a příspěvek

8 189 876,00

8 189 876,00

0,00

8 189 876,00

8 571 862,00

Příjmy nedaňové, kapitálové, transfery

2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

2 600 000,00

3 404 739,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

příjmy z finančních mechanismů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ostatní nedaňové a kapitálové příjmy

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

102 018,07

Ukazatel
PŘÍJMY CELKEM
Daňové příjmy

v tom: příjmy z rozpočtu EU

z toho: odprodeje majetku
VÝDAJE CELKEM
Mzdové výdaje bez EU a FM

Skutečnost

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

93 381,00

144 224 430,00

183 038 420,00

574 349,86

183 612 769,86

176 421 202,16

97 757 144,00

110 216 387,00

469 004,26

110 685 391,26

106 509 533,82

115 895 397,00

66 678088,00

10 333,91

66 688 241,91

66 686 481,39

43 852 938,00

47 559 090,00

1 027,91

47 560 117,91

45 558 853,97

25 999 606,00

27 946 657,00

912,61

27 947 569,61

27 514 822,00

2 757 685,00

5 657 685,00

388 059,00

6 045 744,00

5 422 197,00

povinné pojistné

23 749 864,00

27 542 840,00

77 726,74

27 620 566,74

26 549 436,00

převod do FKSP

1 397 051,00

1 510 115,00

1 278,00

1 511 393,00

1 464 224,85

620 000,00

620 000,00

0,00

620 000,00

0,00

3 917 000,00

18 549 427,00

29 652,00

18 579 079,00

16 509 616,33

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

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

0,00

0,00

0,00

Výzkum, vývoj, inovace bez EU a FM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 930 286,00

53 652 606,00

75 693,60

53 728 299,60

53 402 052,01

v tom: platy zaměstnanců celkem
z toho: platy občanských zaměstnanců
platy příslušníků
ostatní platby za provedenou práci

Ostatní sociální dávky
Výdaje prog. fin. EDS/SMVS bez EU a FM

EU z běžných výdajů

Ostatní běžné výdaje bez EU a FM
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Prevence rizikového chování
V hodnoceném období se potvrdila funkčnost systému prevence rizikového
chování žáků, výchovného a kariérního poradenství, který je realizován Školním
poradenským pracovištěm včetně činnosti Centra osobnostního poradenství
(CEVAP). Hlavním cílem je vést žáky k samostatnosti při zvládání problémových
a zátěžových situací včetně nácviku vhodných komunikačních technik, které
usnadňují sociální komunikaci a eliminují stres. Aktivity preventivního programu jsou
koordinovány školním metodikem prevence ve spolupráci s pedagogickým sborem
školy, zejména s třídními učiteli a vychovateli. K vysoké profesionalitě přispívá
i vzdělávání pedagogů na škole. Výchovná poradkyně v květnu 2018 ukončila
studium pro výchovné poradce na Pedagogické fakultě UP Olomouc. Další učitelé
absolvovali různé semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Nově spolupracovala škola se školskými poradenskými zařízeními při implementaci podpůrných opatření žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé na doporučení poradenských zařízení vhodně upravují metody
a formy výuky včetně hodnocení u žáků, kteří spadají do této skupiny.
Preventivní opatření školy jsou realizována v úzké spolupráci s rodiči žáků. Vedení školy se aktivně podílí na
činnosti Spolku rodičů a přátel školy.
Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství
Realizuje aktivity určené pro pedagogy, vychovatele a žáky střední odborné školy. Mezi nejčastěji řešené
problematiky v oblasti poradenství patří zejména: ztráta motivace u žáků i pedagogických pracovníků, počínající
syndrom vyhoření u vyučujících, neurotické 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,
možnosti a informace ohledně vstupu k Policii České republiky, zájem o možnosti pokračujícího studia 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. CEVAP pořádá odborné semináře pro pedagogy, vychovatele a žáky střední odborné školy.
Významnou aktivitu představuje testování žáků (na základě akreditace Hogrefe – Diagnostické metody pro
personalistiku a poradenství) s ohledem na rozvoj osobnosti a výběr budoucího povolání. Cílem testování je
nabídnout žákům poznat své slabé a silné stránky, pomoci formovat pozitivně jejich osobnost, seznámit
je s různými způsoby úloh a testů, což vede v budoucnu k lepší orientaci v této oblasti a zvyšuje se tím i hodnota
absolventa na trhu práce.
Přehled realizace školní preventivní strategie
Vzdělávání a integrace příslušníků národnostních menšin a cizinců ze zemí Evropské unie
Škola je dlouhodobě zapojena do programu vzdělávání a integrace příslušníků národnostních menšin. Ve
školním roce 2017/2018 se v prvním ročníku vzdělávalo 8 žáků z národnostních menšin, ve druhém ročníku
6 žáků, ve třetím ročníku 8 žáků a ve čtvrtém ročníku 13 žáků. Celkem tedy 35 žáků z 10 národnostních menšin.
Žáci jsou zařazeni do jednotlivých tříd. Preventivní aktivity jsou směřovány na posílení zdravého klimatu ve
třídách, proti rasismu, šikaně či extremismu. V této oblasti se daří eliminovat veškeré náznaky negativního chování
vůči menšinám.
Adaptační workshop pro první ročník
V začátku školního roku se pro nově nastupující žáky prvního ročníku uskutečnil adaptační workshop. Škola má
pedagogy, kteří byli vyškoleni v akreditovaném vzdělávacím programu „Příprava zážitkového pobytu“
(MŠMT170094). Aktivity směřují k poznání, stmelení nově vznikajících třídních kolektivů a k nastavení pozitivního
klimatu ve třídách.
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Proškolení peer aktivistů
V listopadu 2017 se uskutečnil víkendový workshop s cílem proškolit nové lektory do peer programu a support
týmu. Vybraní žáci prvního ročníku prošli náročným školením z peer programu z oblasti návykových látek
a z oblasti rasismu, extremismu a xenofobie. Zároveň si osvojili základy zvládání krizových situací, tipy a rady jak
šířit dál informace o aktuálních problémech dnešní doby. V roli lektorů se představili naši žáci čtvrtého ročníku pod
supervizí zkušených pedagogů. Své vědomosti a dovednosti uplatňují žáci naší školy „píráci“ na školách holešovského regionu.
Projektový den
V prosinci 2017 se uskutečnil projektový den střední odborné školy. Akce představuje motivačně zaměřené
přednášky a workshopy na témata, která mají vztah k policejní práci a rizikovému chování. Pro žáky prvního
ročníku (své vrstevníky) proškolení lektoři peer programu realizovali aktivity z oblasti návykových látek. Žáky
druhého ročníku oslovili policisté z Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje s tématy drogové problematiky
a diváckého násilí z pohledu policejní práce. Prezentace obohatili i příklady ze své dlouholeté praxe. Třetí ročník
zaujala prezentace policejního vyjednavače a práce speciální pořádkové jednotky včetně výzbroje a výstroje. Žáci
čtvrtého ročníku měli možnost hovořit s personalisty jednotlivých krajských ředitelství, kteří je oslovili s nabídkou
práce.
Poradenství a konzultační činnost
Centrum osobnostního poradenství a vzdělávacích aktivit se v letošním roce zaměřilo na prevenci užívání
návykových látek. V této souvislosti pedagogové spolupracovali s Krajským ředitelstvím Policie ČR Zlínského kraje
– územním odborem Kroměříž. Kolegové z Kroměříže uskutečnili školení z oblasti návykových látek a legislativy
s tím související.
Ve vytipovaných predisponovaných třídách proběhlo šetření s následnou zpětnou vazbou pro kolektivy. Jednalo
se o Dotazník výskytu rizikového chování u adolescentů, Zjišťování škály impulzivity, Dotazník Jaká jsme třída pro
detekci sociálně-patologických jevů. Na základě požadavků třídních učitelů se uskutečnila sociometrie školních
tříd.
Pro žáky 2. a 3. ročníku v lednu a únoru 2018 probíhal nácvik relaxačních technik a na jaře v rámci třídnických
hodin a výuky předmětu Psychologie psychosociální team-buildingové aktivity. V měsících květnu a červnu 2018
se uskutečnily besedy a prezentace na téma „Změněné stavy vědomí“. Cílovou skupinou byli žáci střední odborné
školy.
Součástí preventivně výchovných opatření byl i celoroční seminář „Zvyšování osobnostních kompetencí pro
zájemce o vstup k Policii ČR“. Navštěvovalo jej 26 žáků 3. ročníku.
V průběhu celého školního roku jsou organizovány aktivity zaměřené na aktuální problémy spojené se zdravým
životním stylem, s prevencí rizikového chování či s motivací k volbě budoucího povolání. Žáci jsou směřování
k zájmu o práci v bezpečnostních složkách, konkrétně ke vstupu do služebního poměru. Mezi takové aktivity patří:
• pravidelné besedy s pracovníky bezpečnostních sborů, s pracovníky Policie ČR,
• praktické ukázky výcviku služebních psů a psovodů v Dobroticích,
• beseda s pracovníkem Probační a mediační služby Kroměříž,
• exkurze - Odbor kriminalistické techniky a expertíz Frýdek-Místek,
• účast na soudních jednáních v Brně a Zlíně.
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení realizovala škola především v oblasti profesního vzdělávání
policistů, zaměřeného na získávání vědomostí, rozvoj dovedností a kompetencí nezbytných pro výkon konkrétních činností.
Celoživotní učení je realizováno 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 to umožňuje
příslušníkům bezpečnostních sborů, prioritně policistům, čerpat služební volno ke splnění dalšího odborného
požadavku vzděláváním ve škole nebo kurzu, které jim nebylo nařízeno služebním funkcionářem.
Škola zpracovala a realizovala několik nabídkových vzdělávacích aktivit pro vybraná odborná pracoviště
výkonných organizačních článků Policie České republiky.
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 a krátkodobá
školení a přednášky. V procesu tohoto druhu vzdělávání působí odborní učitelé školy, popř. přizvaní externí lektoři
a specialisté.
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola dlouhodobě realizovala 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, které byly akreditovány MŠMT
a slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Závěr výroční zprávy
Předložená výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována 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 vyhláškou 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.
V hodnoceném školním roce 2017/2018 splnila škola stanovené úkoly a cíle. Dosažené výsledky svědčí
o programově koncepční práci v oblasti vzdělávání, zkvalitňování studijních a pracovních podmínek pro žáky,
studenty i zaměstnance školy. Škola zabezpečila požadovanou úroveň vzdělávání ve všech hlavních směrech své
činnosti a stejně tak je i do budoucna připravena rozvíjet své vzdělávací aktivity dle aktuálních požadavků a potřeb
Policie ČR.

Výroční zpráva byla projednána vedením školy 15. října 2018.

vrchní rada
plukovník Ing. Jan Dvořák
ředitel školy
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24. ročník soutěže ve výkonu služebních psů
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