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Slovo ředitele školy
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte, abych u příležitosti hodnocení uplynulého školního roku vyslovil několik
myšlenek a provedl krátké zhodnocení uplynulého období.
Školní rok 2020/2021 byl zvláštním školním rokem a mimořádnou dobou, ve které
jsme museli čelit mnohým omezením, ale současně také i celé řadě výzev.
Školní rok 2020/2021 začal pod vedením ředitele plk. Ing. J. Dvořáka, který v čele
VPŠ a SPŠ MV v Holešově byl po dobu 12 let. V tomto období škola prodělala řadu
změn a byla po celé období velmi pozitivně hodnocena. Od začátku kalendářního roku
2021 jsem byl do čela školy rozhodnutím ministra vnitra ustanoven s cílem navázat na
úspěšný vývoj školy, který probíhal od roku 1990.
Celý školní rok byl významně ovlivněn restrikcemi spojenými s protiepidemickými
opatřeními, kdy většina výuky ve školním roce probíhala distanční formou. Byla
to zkouška nejen pro management školy, ale i pro všechny její pracovníky. Prakticky
ihned jsme se museli přeorientovat na online výuku, která nás naučila novým metodám práce se žáky, ale domnívám
se, že kontaktní, tedy přímou výuku nenahradila. Pedagogický sbor přesto prokázal mimořádné zvýšení digitálních
kompetencí a zapojení řady výukových aplikací do hodin, což dává příležitost k obohacení, zefektivnění a zatraktivnění
také prezenční výuky.
Z důvodů hygienických a preventivních opatření se nemohly v průběhu školního roku realizovat všechny již dříve
naplánované vzdělávací aktivity. Přes uvedené změny jsme si vědomi svých silných a slabých stránek a provádíme trvale
opatření, která přispívají k rozvoji a dobrému jménu školy. V hodnoceném školním roce se ve škole vzdělávalo celkem
819 žáků, studentů a studujících v programech střední odborné školy, ve vyšší policejní škole, v jazykových kurzech
a v kurzech kvalifikační a další odborné přípravy.
V rámci protiepidemiologických a hygienických opatření vedení školy přijalo rázné opatření v souvislosti s Covid-19
s cílem chránit pracovníky a studenty školy před rozšířením covidové pandemie. Výraznou formou péče o zaměstnance
školy bylo sjednáno očkování policistů a zaměstnanců týmem Nemocnice Kroměříž, kdy bylo ve dvou termínech
v měsících březen a duben naočkováno 80% pracovníků školy.
Naší prioritou ve výchovně-vzdělávací oblasti nadále zůstává vytvářet pro naše žáky a studující optimální podmínky
pro studium, maturitní zkoušku, úspěšné absolvování studia vyšší odborné školy a všech dalších kurzů. Prestiž školy
také zvyšuje přijetí našich žáků do služebního poměru příslušníků P ČR a zejména přijetí nejúspěšnějších absolventů
SOŠ ke studiu na Policejní akademii ČR.
Škola se dostala do povědomí široké veřejnosti také díky úspěchům, kterých dosáhli naši žáci na poli mimotřídních
aktivit, a to umístěním v různých předmětových olympiádách či odborných a sportovních soutěžích, kde trvale dosahují
vynikajících výsledků a ocenění. Tyto úspěchy také přispívají k neustále vysokému zájmu o studium na naší škole.
Ani v uplynulém období jsme se nemohli obejít bez spolehlivě fungující infrastruktury školy. Daří se systematicky
pečovat a zvelebovat areál školy, vylepšovat zázemí pedagogů, inovovat materiálně-technické vybavení vzdělávacích
prostorů, včetně rekonstrukce internátů. Za to patří všem pracovníkům školy poděkování.
Pro nadcházející školní rok 2021/2022 chci popřát všem hodně zdraví, tvůrčího elánu a aby se výuka a chod školy
mohly realizovat bez restrikcí a omezení.

vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA
ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově
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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:

do 31. 12. 2020
vrchní rada plk. Ing. Jan DVOŘÁK
od 1. 1. 2021
vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel NOVÁK, MBA

Zástupce ředitele pro výuku a výcvik:

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

Zástupce ředitele pro vnitřní záležitosti:

vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel NOVÁK, MBA
do 31. 12. 2020

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 68-42-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. Významná byla
spoluúčast učitelů - příslušníků Policie ČR při plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s realizací krizových opatření v rámci vyhlášení nouzového stavu v podzimních měsících roku 2020. Policisté školy posílili přímý výkon služby v oblasti zajišťování veřejného pořádku jako personální posila na jednotlivých obvodních odděleních Policie ČR ve Zlínském kraji.
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Organizační schéma
VPŠ a SPŠ MV v Holešově ke dni 31. 08. 2021

ŘEDITEL VPŠ a SPŠ MV v HOLEŠOVĚ

Interní auditor

Oddělení
personální práce

Zástupce ředitele
pro vnitřní
záležitosti

Zástupce ředitele
pro výuku
a výcvik

Zástupce ředitele
pro ekonomiku

Kancelář
ředitele

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

6

Přehled realizovaných vzdělávacích programů školy
Studium pro získání stupně vzdělání
Kód

Vzdělávací program

Délka
studia

Počet
studentů

68-42-N/04

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

3,5 roku

155

68-42-M/01

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

4 roky

462

Počet akcí

Počet
absolventů

Kvalifikační a další odborná příprava
Kód

Vzdělávací program

P2/0213

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

1

9

P3/0103

MS Excel- základní kurz

1

15

P3/0109

MS Excel- nástavba

1

9

3

33

Celkem
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Jazykové kurzy
Kód

Vzdělávací program

Počet akcí

Počet
absolventů

R4/0001

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně

1

5

R4/0003

Anglický jazyk - zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

3

18

R4/0005

Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně

2

15

R4/0007

Anglický jazyk - zkouška MV 2. stupně po samostatné přípravě

3

17

R4/0024

Ruský jazyk – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

1

1

R5/0020

Anglický jazyk PJZ SCP

3

77

R5/0022

Ruský jazyk PJZ SCP

1

1

R4/0004

Přijímací zkouška do kurzu B-1

1

2

15

136

Počet akcí

Počet
absolventů

2

33

2

33

Celkem

Další vzdělávací aktivity
Instrukčně metodické zaměstnání

Kód
IMZ/006

Vzdělávací program
IVT
Celkem
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy
ke dni 31. 08. 2021
Věková struktura k 31. 08. 2021
Policisté

Věk

Občanští zaměstnanci

Celkem

%

1

1

0,5

4

8

13

6,5

13

40

53

76

38

21

23

37

60

81

40,5

1

1

18

10

28

29

14,5

40

10

50

59

91

150

200

100

20

5

25

29,5

45,5

75

100

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

18 - 29 let

0

0

0

1

0

30 - 39 let

5

0

5

4

40 - 49 let

20

3

23

50 - 59 let

15

6

60 let a více

0

Celkem
%

Ϭ͕ϱй

ϲ͕ϱй

ϯϴ͕Ϭй

ϭϴͲ ϮϵůĞƚ
ϯϬͲ ϯϵůĞƚ
ϰϬͲ ϰϵůĞƚ

ϭϰ͕ϱй

ϱϬͲ ϱϵůĞƚ
ϰϬ͕ϱй
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ϲϬůĞƚĂǀşĐĞ

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 08. 2021
Doba trvání

Policisté

Občanští zaměstnanci

Celkem

%

40

40

20

9

14

17

8,5

6

15

21

25

12,5

8

10

14

24

32

16

10

35

25

26

51

86

43

40

10

50

59

91

150

200

100

20

5

25

29,5

45,5

75

100

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

do 5 let

0

0

0

13

27

5 - 10 let

3

0

3

5

10 - 15 let

4

0

4

15 - 20 let

8

0

nad 20 let

25

Celkem
%

ϴ͕ϱй
ϮϬй

ϭϮ͕ϱй

ĚŽϱůĞƚ
ϱͲ ϭϬůĞƚ
ϭϲй

ϭϬͲ ϭϱůĞƚ
ϭϱͲ ϮϬůĞƚ

ϰϯй

ŶĂĚϮϬůĞƚ
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Ocenění pracovníků školy – medaile, plakety
Ocenění pracovníků školy udělením medaile MV podle Vyhlášky č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a udělením Čestné medaile Policejního prezidenta podle Závazného pokynu PP
č. 75/2011, o některých způsobech oceňování v Policii ČR v platném znění.
ve školním roce 2020/2021

Za věrnost
I. st.

II. st.

III. st.

Čestná
medaile

Policisté

1

4

1

2

3

0

11

Zaměstnanci

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

1

4

1

2

3

0

11

Medaile

Za zásluhy
o bezpečnost

Plaketa

Celkem

Ocenění pracovníků školy udělením Čestné medaile VPŠ MV v Holešově podle Pokynu ředitele VPŠ a SPŠ MV
v Holešově č. 11/2016, kterým se zřizuje Čestná medaile VPŠ a SPŠ MV v Holešově a Plaketa Policejní školy v Holešově.
ve školním roce 2020/2021

I. st. zlatá

II. st.
stříbrná

III. st.
bronzová

Čestná
medaille
VPŠ a SPŠ MV
v Holešově

Policisté

0

0

0

0

0

0

Zaměstnanci

0

0

0

3

0

3

Ostatní

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

3

0

3

Čestná medaile SPŠ MV v Holešově
Medaile

11

Plaketa
Policejní školy
v Holešově

Celkem

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 2021/2022
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 90 uchazečů. Na základě výsledků přijímacího řízení, včetně rozdílové zkoušky
bylo přijato 38 uchazečů do 1. ročníku a 49 uchazečů do 2. ročníku vzdělávání a 1 uchazeč do 4. ročníku vzdělávání.
Celkem bylo přijato 88 uchazečů.
Výsledky přijímacího řízení

Ročník

SPP

SKPV

SCP

Celkem

1.

23

15

0

38

2.

27

20

2

49

3.

1

0

0

1

Celkem

51

35

2

88

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední odborné škole ve vzdělávacím programu 68-42-M/01
- Bezpečnostně právní činnost pro školní rok 2021/2022
Přihlášku ke vzdělávání ve vzdělávacím programu 68-42M/01 Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově podalo 488 uchazečů.
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 477 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 120 žáků - 72 chlapců a 48 dívek.
Výsledky přijímacího řízení

Počet uchazečů

Počet odevzdaných zápisových lístků

488

120

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

242

246

72

48
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Výsledky vzdělávání
Vyšší odborná škola
Výsledky vzdělávání

Ročník

Vzdělávání
zahájilo

Vzdělávání
zanechalo

Vzdělávání
přerušilo

Vzdělávání
úspěšně ukončilo

1.

27

0

0

27

2.

54

5

2

47

3.

49

6

3

40

4.

53

12

0

41

Celkem

183

23

5

155

Celkové hodnocení výsledků absolutoria

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Celkem

26

15

0

41

Absolutorium úspěšně vykonalo celkem 41 policistů. Z tohoto počtu 12 policistů bylo zařazeno u služby pořádkové
policie a 18 policistů u služby kriminální policie a vyšetřování. Celkově 26 policistů prospělo s vyznamenáním a 11 policistů prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Dne 14. ledna 2021 se v Síni tradic policejní školy uskutečnilo předávání vysvědčení o absolutoriu a diplomů
absolventům vyšší odborné školy.
Slavnostní akt proběhl za účasti ředitele školy vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA, zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik vrchního rady plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D., starosty města Holešova Mgr. Rudolfa
Seiferta a předsedů zkušebních komisí.
Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepších studentů vyšší odborné školy. V letošním roce udělil ředitel školy
za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria čestnou medaili školy nprap. Lukáši
Dolanskému z Oddělení obecné kriminality Svitavy a nprap. Radimu Mojžíškovi z Oddělení obecné kriminality Ostrava.
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Střední odborná škola
Výsledky vzdělávání

Ročník

Počet žáků
1. 9. 2020

Zanechalo
vzdělávání

Přestoupilo
z jiné SŠ

Počet žáků
31. 08. 2021

1.

115

0

5

120

2.

118

1

2

119

3.

110

0

0

110

4.

113

0

0

113

Celkem

456

1

7

462

Celkové hodnocení maturitní zkoušky
K maturitní zkoušce 2021 se přihlásilo v jarním zkušebním období 113 žáků 4. ročníku. Čtvrtý ročník úspěšně ukončilo 113 žáků, kteří konali maturitní zkoušku.

Jednotlivé výsledky částí maturitní zkoušky 2021
A) Společná část maturitní zkoušky
Výsledky didaktických testů

Název předmětu

Konalo

Nekonalo

Uspělo

Neuspělo

Český jazyk a literatura

113

0

113

0

Anglický jazyk

108

0

107

1

Ruský jazyk

3

0

3

0

Matematika

2

0

2

0

Anglický jazyk (nepovinná)

1

0

1

0

Ve společné části maturitní zkoušky (didaktické testy) ze 113 žáků uspělo 112 žáků. Jeden žák neuspěl v didaktickém
testu z anglického jazyka.
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B) Profilová část maturitní zkoušky
Výsledky profilové ústní a praktické zkoušky

Název předmětu

Konalo

Nekonalo

Uspělo

Neuspělo

Český jazyk a literatura

18

95

18

0

Anglický jazyk

46

62

46

0

Ruský jazyk

3

0

3

0

Právo

113

0

112

1

Kontrola kriminality

113

0

112

1

Praktická zkouška z odborných předmětů

113

0

113

0

1

0

1

0

Anglický jazyk (nepovinná)

Opatřením obecné povahy č. j. MŠMT-3267/2021-3 ze dne 15. března 2021, bylo žákům umožněno nekonat ústní
profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Žáci se mohli dobrovolně rozhodnout, zda vykonají
zkoušku jen z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Počty žáků, kteří konali dobrovolné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou znázorněny v tabulce.
Profilových ústních zkoušek z předmětů právo, kontrola kriminality a praktické zkoušky z odborných předmětů
se zúčastnilo všech 113 žáků. V ústních zkouškách uspělo 112 žáků, neuspěl 1 žák z 2 předmětů. Praktickou zkoušku
z odborných předmětů vykonalo úspěšně 113 žáků.

Přijetí žáků SOŠ ke studiu na PA ČR
Po úspěšném jednání vedení ministerstva vnitra a managementu školy s akademickými funkcionáři PA ČR bylo
umožněno úspěšným absolventům SOŠ na základě studijních výsledků a umístění v celorepublikových soutěžích poprvé
v historii školy nastoupit v akademickém školním roce 2021/2022 ke studiu ve zkráceném přijímacím řízení. Ke studiu
nastoupilo 35 absolventů SOŠ, a to jak na Fakultu bezpečnostně právní, tak na Fakultu bezpečnostního managementu.
Z tohoto počtu 13 nejlepších vybraných studentů bude studovat prezenční formou již ve služebním poměru příslušníka
Policie ČR. Pozitivně lze hodnotit také skutečnost, že polovina absolventů projevila zájem o vstup k Policii ČR.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Cílem dalšího vzdělávání je zprostředkovat pedagogickým pracovníkům školy takové vzdělávání, jehož výsledky
uplatní na svých pedagogických pracovištích, obohatí a posílí své profesní kompetence. V souvislosti s epidemiologickými opatřeními vlády v rámci šíření pandemie Covid-19 bylo vzdělávání ve sledovaném období praktikováno online
formou a prezenční formou. Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali jednodenní proškolení elektronické platformy
Moodle, Microsoft Teams a Zoom. Individuálně měli možnost konzultovat realizaci jednotlivých platforem s pracovištěm všeobecně vzdělávacích předmětů a oddělením zabezpečení výuky.
K zajištění odborného růstu pedagogičtí pracovníci školy absolvovali ve sledovaném období kurzy, školení, semináře, odborné stáže a studijní pobyty v ČR i zahraničí pořádaných Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Institutem pro
veřejnou správu, vysokými školami, v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jiných vzdělávacích
institucích.
V roce 2021 se uskutečnilo v rámci projektu Šablony II akreditované vzdělávání Jak na distanční výuku matematiky a GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ, kterého se zúčastnili dva pedagogičtí pracovníci, jeden pedagogický pracovník absolvoval seminář Karierové poradenství a koučování. Tyto vzdělávací programy
probíhaly online.
Vzdělávacího programu Osobnostně sociální rozvoj pedagogů se zúčastnilo 32 pedagogických pracovníků. Kurz ICT:
Základy informatického myšlení a programování: Blok I. a II., absolvovalo 8 pedagogických pracovníků školy. Vzdělávací
akci Praktické příklady z kombinatoriky, matematické pravděpodobnosti a statistiky se zúčastnil jeden pedagogický pracovník. Tyto vzdělávací akce již probíhaly prezenčně.
Ve školním roce 2020/2021 jeden pedagog úspěšně složil rigorózní zkoušku na Vysoké škole DTI v Dubnici nad
Váhom a Pedagogické fakultě UP v Olomouci, jeden pracovník školy pokračuje v magisterském studijním programu
na UTB Zlín FHS – obor Specializace v pedagogice, Sociální pedagogika a jedna pracovnice školy úspěšně ukončila
bakalářské studium této specializaci na této univerzitě. Na UP Olomouc, FTK – tělesná výchova a sport – rekreologie
studuje další pracovník školy.
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Přehled vzdělávacích aktivit jednotlivých pedagogických oddělení

Oddělení

- zabezpečení
výuky
- policejních
činností
- práva a
kriminalistiky
- odborné
bezpečnostní
přípravy
- všeobecně
vzdělávacích
předmětů
- cizích
jazyků
- vychovatelů

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

pedagogická
způsobilost

100%

100%

100%

začínající
pedagog.
pracovník

odborné
stáže

DVPP
akreditované
MŠMT

školení
a kurzy

účast na
konferencích a
seminářích

jiné

počet

dnů

počet

dnů

počet

dnů

počet

dnů

počet

dnů

0

0

0

2

3

11

60

0

0

9

13

100%

0

0

0

1

8

30

30

0

0

12

12

100%

86%

1

1

10

3

3

5

5

0

0

6

6

100%

91%

1

6

22

11

11

20

20

11

14

5

5

100%

89%

2

0

0

35

35

17

17

10

13

41

41

100%

100%

0

1

5

9

9

43

43

13

15

8

8

100%

100%

0

0

0

4

4

2

4

2

2

1

0

Celkem

4

8

37

65

73

36

44

82

85

128 179

Údaje o vzdělávání nepedagogických pracovníků
Kurzy, studium, semináře
Nepedagogičtí pracovníci školy absolvovali v rámci svého profesního vzdělávání tyto vzdělávací akce:
• školení řidičů referentů,
• školení řidičů profesní průkaz,
• školení řidičů motorových manipulačních vozíků,
• školení strojníků nakladačů,
• školení obsluh automobilních zvedáků,
• školení jeřábníků třídy 0,
• školení vazačů břemen typu A,
• školení obsluh tlakových nádob,
• školení BOZP,
• kurz kybernetické bezpečnosti,
• školení Zúčtování daně z příjmu 2021,
• školení vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
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Spolupráce škol s oprávněním k výuce oboru 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. Aktivně se podílí na rozvoji spolupráce
s ostatními školami oboru. Na základě návrhů zpracovává plán aktivit na každý školní rok. Kontroluje plnění plánu
a statisticky jej vyhodnocuje. V souladu s plánem povinných a volitelných aktivit se mělo uskutečnit v říjnu 2020
10. setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce oboru. V souvislosti s epidemiologickými opatřeními vlády v rámci
šíření pandemie Covid-19 se toto setkání nekonalo. V důsledku těchto opatření se nekonaly žádné sportovní akce naší
školy dle plánu aktivit.
Přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní
činnost
Ve čtvrtek 3. června 2021 se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově uskutečnil 9. ročník
soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní
činnost. I přes pandemické opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 bylo do přehlídky zařazeno 26 soutěžních prací v 5 kategoriích z 3 středních odborných škol v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.
Odborné komise pedagogických pracovníků z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově vyhodnotily jednotlivá pořadí v kategoriích.
Žáci z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově dosáhli v jednotlivých kategoriích těchto výsledků:
Právo
Natálie Joklová, Martina Klhůfková

1. místo

Markéta Uhlířová

3. místo

Prevence a odhalování kriminality
Klára Kovářová

2. místo

Kamila Martyn

3. místo

Obory služební a bezpečnostní přípravy
Monika Botková

1. místo

Karla Vodehnalová, Adéla Řezníčková

2. místo

Informační a komunikační technologie
Kamil Tobolík

1. místo

Společenskovědní obory
Lukáš Kocmánek

1. místo

Vojtěch Barbulák

2. místo

Kristýna Mičanová

3. místo
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Návštěva prvního náměstka ministra vnitra
Dne 4. ledna 2021 první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní
bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček uvedl do
funkce nového ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
Ministerstva vnitra v Holešově vrchního radu plukovníka PhDr. PaedDr.
Pavla Nováka, MBA.
Slavnostní akt se uskutečnil v síni tradic za přítomnosti ředitele Odboru
bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, zástupců ředitele školy
a vedoucích pracovníků školy.
Odstupující ředitel plukovník ve výslužbě Ing. Jan Dvořák předal novému
řediteli symbolické klíče od školy a popřál hodně úspěchů při plnění
služebních povinností.
Den otevřených dveří
Vzhledem k epidemiologické situaci připravila škola Den otevřených
dveří online formou. Cílem bylo zájemce maximálně informovat o vzdělávacích i jiných aktivitách školy. Především se soustředit na přijímací řízení a obsah vzdělávání na střední škole. O tento typ informací je mezi
veřejností velký zájem. Střední policejní škola v Holešově má dlouholetou
tradici a ve vzdělávání si udržuje vysoký standard.
Na webových stránkách školy www.spshol.cz byly zpřístupněny videoprezentace pro zájemce o vzdělávání na střední škole:
•

komentovaná prezentace o vzdělávání a podmínkách přijímacího řízení na střední školu,

•

prostřednictvím videa si zájemci mohli virtuálně prohlédnout prostory
školy (učebny, sportoviště, jídelnu, internát),

•

klip VPŠ a SPŠ MV v Holešově,

•

kritéria přijímacího řízení do SOŠ,

•

pro zájemce bylo zřízeno speciální mobilní číslo, na kterém kompetentní pracovník odpovídal na dotazy i mimo pracovní dobu.

Spolupráce s Policií ČR
V lednu 2021 proběhl v síni tradic VPŠ a SPŠ MV v Holešově slavnostní akt předání pamětního odznaku Za nasazení
při epidemii nemoci Covid-19 v roce 2020.
Toto ocenění bylo zřízeno Rozkazem policejního prezidenta č. 197/2020 a je udělováno zejména příslušníkům Policie ČR v souvislosti s prováděním mimořádných opatření
k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS
CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid-19 během nouzového stavu vyhlášeného na území České republiky. Dále
je udělováno příslušníkům, kteří se podíleli na plnění úkolů
bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému České republiky při provádění krizových opatření vlády
České republiky nebo kteří vykonávali jiné činnosti související s řešením celospolečenských dopadů epidemie.
Ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
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Ministerstva vnitra v Holešově vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA předal Pamětní odznak Za nasazení
při epidemii nemoci Covid-19 v roce 2020 deseti policistům VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří byli nasazeni ve prospěch
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a sloužili na obvodních odděleních v Kroměříži, Holešově, Hulíně,
Uherském Hradišti, Napajedlech, Luhačovicích a Vizovicích. Za jejich nasazení a profesionalitu jim poděkoval.
Odborné přednášky pro žáky střední školy
Vzhledem k striktnímu omezení přítomnosti žáků ve škole v souvislosti s šířením nemoci Covid-19, žáci střední odborné školy nemohli absolvovat odbornou praxi na útvarech
Policie ČR – ať již je to dvoutýdenní odborná praxe u žáků
třetího ročníku, nebo jednodenní výjezdy na útvary policie.
Během těchto akcí žáci poznávají náročnou práci policistů
a policistek, seznamují se s činností jednotlivých služeb a mohou si v reálu osahat výkon služby v praxi. Praxe je důležitou
součástí výuky a působí jako silný motivační prvek při výběru
budoucí profese.
Ve spolupráci s personálním odborem policejního prezídia
škola uskutečnila pro třídy prvního až třetího ročníku online
a posléze i face to face setkání s představiteli vybraných služeb
Policie ČR. Tuto sérii započali svou prezentací ředitelé Služby
dopravní policie a Pyrotechnické služby Policejního prezídia
ČR. Oba ředitelé se věnovali žákům online formou.
S postupným rozvolňováním a následným vrácením se žáků do škol začátkem června proběhly přednášky služby
pořádkové policie, cizinecké policie a ochranné služby. Kolegové byli přítomni osobně ve škole a velmi poutavě a se zaujetím vyprávěli o své práci. Výklad doprovázeli zajímavými videi i osobními příběhy ze své praxe. Žáci prvního ročníku
měli možnost podívat se na výcvik služebních psů a psovodů, který připravili policisté z pracoviště ochrany areálu VPŠ
a SPŠ MV v Holešově.
Sérii přednášek završila koncem června prezentace problematiky operačního střediska policisty z Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.

Spolupráce s městem Holešovem
Ocenění starosty města Holešova
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově dlouhodobě spolupracuje s městem Holešovem při organizaci společenských, kulturních
i sportovních akcí. Obě instituce se navzájem podporují při
pořádání společných aktivit.
Ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA proto ocenil tuto spolupráci a dne 14. ledna 2021
předal starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi Plaketu
Policejní školy v Holešově.
Pan starosta poděkoval a řekl, že plaketu vnímá jako
ocenění práce všech svých spolupracovníků. Zdůraznil,
že škola je nedílnou součástí života města a významným
zaměstnavatelem v Holešově.
Představitelé obou institucí vyjádřili přesvědčení,
že po odeznění proti epidemiologických opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 spolupráci prohloubí a společné aktivity budou ku prospěchu nejen rozvoje města Holešova, ale i k propagaci dobrého jména Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

20

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka byla poznamenána epidemiologickými opatřeními
v souvislosti se šířením nákazy Covid-19. I přesto se do ní zapojili pracovníci Vyšší
policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově přímo v areálu školy. Pracovníci školy přispívali do kasičky dle svého rozhodnutí, a tím naplnili
účel sbírky, což je pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni, zkrátka všem potřebným. Jsme rádi, že i přes dlouhotrvající omezení v nás
zůstal pocit solidarity a sounáležitosti. Sbírku od zaměstnanců školy předal ředitel
školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA přímo panu starostovi Mgr. Rudolfu
Seifertovi dne 14. ledna 2021.
Srdce na dlani
Dne 8. června 2021 proběhl 17. ročník ankety Srdce na dlani, kterou organizuje
Středisko volného času v Holešově TYMY. Tato anketa je hlavně o žácích a studentech holešovských škol, kteří hlasují pro svého oblíbeného učitele/učitelku a vychovatele/vychovatelku.
Letošní ročník byl ovlivněn pandemií Covid-19, žáci byli na distanční výuce a hlasovali online. Co se týče naší školy,
tak se srovnatelným počtem hlasů se na předních místech umístila kpt. Mgr. Andrea Zapletalová z oddělení práva a kriminalistiky a kpt. Mgr. Antonín Nášel z oddělení odborné bezpečnostní přípravy. Mezi vychovateli vyhrála kolegyně
Jitka Pospíšilíková.
Slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti vedení školy a TYMY. Oceněným přišel popřát také starosta města Holešova.
Ocenění města Holešova
Dne 24. června 2021 se v prostorách zámku v Holešově v sala terreně ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově udělil při příležitosti 30. výročí vzniku
Policie České republiky Čestnou medaili Střední policejní školy
v Holešově stupně zlatá městu Holešovu. Ocenění bylo uděleno
za aktivní spolupráci a za zásluhy při rozvoji vzdělávání ve Vyšší
policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově a za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména
školy. Medaili převzal starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert
spolu se svými místostarosty Ing. Pavlem Karhanem a Milanem
Roubalíkem.
Na kolo jen s přilbou
V červnu se pracovníci a žákyně naší školy podíleli
na zajištění akce Na kolo jen s přilbou. Sportovně naučné
odpoledne pro malé i velké cyklisty a jejich rodiče organizovalo Středisko volného času TYMY ve Smetanových
sadech v Holešově.
Pro děti byla připravena jízda zručnosti, která zahrnovala slalom a zdolávání překážek na kole nebo koloběžce.
Trasu vyznačily naše žákyně školy krásným barevným dopravním značením, které všem účastníkům umožnilo bezpečné a příjemné zvládnutí celé trati. Na zajištění akce se
podíleli pracovníci oddělení policejních činností a žákyně
střední odborné školy.

21

Seminář mravní a křesťanské výchovy
Pro školní rok 2020/2021 byl zpracován ve spolupráci s děkanátem katolické církve v Holešově a zástupci Arcibiskupství olomouckého, Duchovní služby Armády ČR a zástupci samosprávy města Holešov časový a obsahový plán
semináře, který se měl konat 1 – 2x měsíčně v rámci volnočasových aktivit žáků s cílem doplnit a rozšířit některá témata
probíraná v jednotlivých předmětech učebního plánu a přispět k prohloubení profesní etiky žáků. Vzhledem k restriktivním opatřením souvisejících s Covid-19 byla realizována pouze dvě setkání.
Ocenění žákyně SOŠ
Žákyně čtvrtého ročníku Tereza Uhýrková byla oceněna Pamětním listem ředitele školy za prokázání občanské
angažovanosti. Na základě děkovného dopisu starosty vesnice Ostrovánky Tereza Uhýrková významně přispěla k dopadení pachatele, který fatálním způsobem poničil chráněnou kulturní památku.

Účast žáků v soutěžích
Středoškolská odborná činnost
Zapojení školy do SOČ je tradičně věnována značná pozornost. Škola se podílí nejen účastí žáků, ale i organizační
pomocí při zabezpečení městského, okresního i krajského kola soutěže, případně zapojením učitelů v hodnotících komisích jednotlivých kol.
V průběhu I. pololetí školního roku 2020/2021 se do 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti přihlásilo celkem
5 žáků. Vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemií Covid-19 podmínky soutěže splnily pouze dvě práce žáků,
které postoupily do okresního kola. V okresním kole se Lukáš Kocmánek umístil na 1. místě a postoupil do krajského
kola. Vojtěch Barbulák obsadil 8. místo.
V krajském kole soutěže s prací na téma Český četník v období první republiky, protektorátu a poválečném období
vybojoval Lukáš Kocmánek 2. místo.
Konverzační soutěže v jazycích
Dne 16. února 2021 proběhlo okresní kolo v konverzační soutěži z anglického jazyka. Naši školu reprezentoval
žák 3. ročníku Svatopluk Recman, který vybojoval druhé
místo a tím i postup do krajského kola.
Krajské kolo soutěže se uskutečnilo 23. dubna 2021.
Žák Svatopluk Recman vybojoval třetí místo. V souvislosti
s epidemiologickými opatřeními vlády v rámci šíření pandemie Covid-19 proběhla obě kola soutěže prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Do okresního kola Olympiády z českého jazyka postoupily dvě žákyně. V silné konkurenci obsadila Nela Dekařová šesté a Anna Janotová osmé místo. Soutěž probíhala
26. ledna 2021 distančně.
Bobřík informatiky
Ve dnech 18. – 20. listopadu 2020 se škola opět zapojila do celostátní soutěže Bobřík informatiky. V souvislosti s epidemiologickými opatřeními vlády v rámci šíření pandemie Covid-19 bylo žákům umožněno v rámci distanční výuky
soutěžit z domova. Tato předmětová soutěž, kterou podporuje MŠMT, je zaměřena na žáky se zájmem o svět technologií.
Tematicky byla soutěž zacílena do několika oblastí informatiky:
• algoritmizace a programování,
• porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům,
• řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky),
• digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií.
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Soutěže se zúčastnilo 263 žáků z naší školy, a to v kategorii Senior (65 žáků 3. ročníku SOŠ) a Junior (198 žáků
1. a 2. ročníku SOŠ). Úspěšným řešitelem se stal žák, který
získal alespoň 120 bodů.
Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří získali více než 135 bodů byli:
Jakub Dacík

144 bodů

Veronika Krejčiříková

138 bodů

Karla Vodehnalová

137 bodů

Filip Genserek

136 bodů

Jiří Adamec

136 bodů

Logická olympiáda
Školní online kolo Logické olympiády se uskutečnilo 15. – 21. října 2020. Zúčastnilo se 346 žáků. Po vyhodnocení
výsledků všech účastníků nás v krajském kole reprezentoval, stejně jako loni, žák Ondřej Berecz. K němu se přidaly
žákyně Michaela Gromusová a Aneta Šilberská. Krajské kolo soutěže se konalo 6. listopadu 2020. V konkurenci 58 nejlepších řešitelů obsadil žák Ondřej Berecz osmé místo. Žákyně Aneta Šilberská dělené 24. a 25. místo. Také tato soutěž
proběhla online. Soutěžní úlohy, které vytváří Menza České republiky, mají rozvíjet schopnosti samostatného logického
uvažování, analytického myšlení, přesného a pohotového rozhodování.
Office Arena 2021
Škola se letos poprvé zapojila do již 10. ročníku soutěže Office Arena 2021. Soutěž ověřuje znalosti a dovednosti
z Office aplikací. Office Arena se skládá ze školního, krajského a celostátního kola a letos se do ní zapojilo celkem
3255 studentů z 88 škol ČR.
Školní kolo spočívalo ve vypracování velmi náročného online testu ve webovém prostředí. Hlavními tématy testu
byla znalost prostředí a práce s kancelářskými aplikacemi, především využití programů Word, Excel, PowerPoint, OneNote a obecných otázek týkajících se informačních technologií. Školního kola se z naší školy zúčastnilo celkem 55 žáků
napříč prvním až třetím ročníkem.
Do krajského kola soutěže postoupili tři žáci. Nejlépe se umístila Karla Vodehnalová, která zvítězila a postoupila jako
jediná ze Zlínského kraje do celostátního kola. Musela vytvořit komplexní projekt, jehož tématem byla příprava badatelského víkendu. Zadání znělo následovně: „Jako žákyně střední školy jsi pověřena ředitelem školy celkovou přípravou
třídenního výletu do nějaké zajímavé oblasti České republiky. Výlet se má uskutečnit na konci školního roku“. Žákyně
zpracovala projekt na téma Putování Českým Švýcarskem. Vytvořila jednoduchého průvodce v aplikaci Word, finanční
rozpočet v aplikaci Excel a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPoint. Odborná porota ocenila velmi kvalitní úroveň
zpracování a celkový estetický dojem doplněný vytvořením malého průvodce na třídenní výlet včetně videa.
V celostátním kole, které proběhlo 4. května 2021 formou online obhajoby soutěžní prezentace v prostředí Microsoft
Teams, se sešlo 14 nejlepších žáků. Soutěžící žákyně Karla Vodehnalová k původnímu projektu vytvořila navíc webové
stránky včetně krátkých ukázkových videí, online dotazníku, plakátu a QR kódu. Celostátní kolo ověřovalo schopnost
prezentovat soutěžní projekt a reagovat na dotazy poroty.
Všichni účastníci celostátního kola soutěže Office Arena dostali od pořadatele jako ocenění možnost bezplatně se zúčastnit testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). Testování probíhalo v anglickém jazyce. Žákyně test
úspěšně složila (890 bodů z celkových 1000 bodů) a získala cennou mezinárodní certifi kaci dokládající její schopnost
pracovat s aplikacemi sady Office.
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Sportovní soutěže škol s oprávněním k výuce oboru 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost
Přebor škol v silovém víceboji
V souvislosti s epidemiologickými opatřeními vlády v rámci šíření pandemie Covid-19 se nekonal.
Přebor škol v judu
V souvislosti s epidemiologickými opatřeními vlády v rámci šíření pandemie Covid-19 se nekonal.
Přebor škol v policejním víceboji
V souvislosti s epidemiologickými opatřeními vlády v rámci šíření pandemie Covid-19 se nekonal.
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Sportovní výsledky ve školním roce 2020/2021
Ve dnech 3. – 5. září 2020 proběhlo ve slovenské Trnavě mistrovství Evropy v silovém trojboji, dřepu, mrtvém tahu
a tlaku na lavici – bench pressu federace GPC. Soutěže se zúčastnili žáci naší školy: Filip Prchal (2. B), Marek Kratochvíl
(3. D), Iveta Mikesková a Petr Bartošík (oba 4. A). Všichni soutěžili v disciplíně tlak na lavici – bench press.
Kategorie dorostenky
• Tlak na lavici – bench press
Iveta Mikesková

1. místo do 60 kg

• Celkové hodnocení bez rozdílu vah
Iveta Mikesková

2. místo

Kategorie dorostenci
• Tlak na lavici – bench press
Filip Prchal

1. místo do 60 kg
+ světový rekord 100 kg

Marek Kratochvíl

1. místo do 67,5 kg

Petr Bartošík

1. místo do 75 kg

• Celkové hodnocení bez rozdílu vah
Marek Kratochvíl

2. místo

Ve dnech 6. – 7. března 2021 se konalo halové mistrovství České republiky v atletice. Mistrovství se zúčastnili atleti
naší školy.
Kategorie dorostenky
• Trojskok
Iveta Mikesková

3. místo

Kategorie junioři
• Běh na 800 m
Matěj Eliáš

1. místo
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Mezinárodní aktivity a projekty školy
Kurz českého jazyka pro policisty BPOL online formou
Německá spolková policie – ředitelství Mnichov již téměř 30 let spolupracuje s VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jednou
z forem spolupráce je kurz českého jazyka pro policisty BPOL. Vzhledem k šíření nemoci Covid-19, kromě prvního
soustředění, které se uskutečnilo v září v Holešově, tento kurz probíhal online formou. Na podzim 2021 účastníci kurzu
budou konat závěrečnou zkoušku na úroveň A-1 SERR.
Erasmus +
VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zapojena do mezinárodního projektu s názvem Innovative assessments tools and practices for formal education processes for Defense and Public Order Educational Sector - enhanced digital and online methods
and technologies v překladu Inovativní hodnotící nástroje a praxe pro vzdělávací procesy v oblasti obrany a veřejného
pořádku - zdokonalení digitálních a online metod a technologií.
Tento projekt je financován z programu Erasmus+, klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v reakci na situaci způsobenou pandemií Covid-19. Registrační číslo projektu je 2020-1-RO01-KA226-VET-095380. Doba realizace
je od 01. 05. 2021 do 30. 04. 2023, což představuje 24 měsíců.
Předkladatelem projektu je Policejní škola Cluj-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery jsou: Námořní akademie
v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie ve Varně (Bulharsko), společnost Holisun (Rumunsko) a VPŠ a SPŠ
MV v Holešově (Česká republika).

Cílem projektu je rozvoj kapacit vzdělávacích institucí při realizaci online, kombinované nebo distanční výuky, digitalizace výukových technik a metod hodnocení používaných v systému profesního vzdělávání.
Výstupy projektu:
• metodika pro tvorbu a implementaci hodnotících strategií během vzdělávacího procesu,
• digitální přístup a hodnotící proces za použití bezpečné soft warové platformy pro online a offline diagnostiku
(soft ware),
• zpracování příručky – průvodce projektu.
První přípravná schůzka v projektu se uskutečnila online 12. května 2021. Bohužel, z důvodu opatření v souvislosti
s šířením nemoci Covid-19 se také zahajovací konference realizovala převážně online formou za účasti partnerů ze zahraničí (VPŠ a SPŠ MV v Holešově a Námořní akademie ve Varně) a dalších hostů. Akce proběhla v Bukurešti za fyzické
účasti partnerů z Rumunska v sídle Národní agentury Erasmu+.
První setkání za přítomnosti všech partnerů proběhlo v rámci nadnárodního setkání na Policejní škole
v Cluj-Napoce v době od 27. do 30. července 2021. Obsahem byla harmonizace postupů, administrace projektu
a práce nad prvním výstupem projektu, což je metodika
hodnoticích strategií ve vzdělávacím procesu u jednotlivých partnerů.
V rámci projektu se realizují 3 nadnárodní setkání,
4 diseminační semináře, zahajovací a závěrečná konference a samozřejmě práce na jednotlivých výstupech
projektu. Výsledky projektu budou volně dostupné pro
veřejnost.
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Projekty školy
Školní projekt Integrace cizinců v rámci středního odborného vzdělávání
Škola realizuje již třetím rokem školní projekt Integrace cizinců v rámci středního odborného vzdělávání v oboru
Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01) ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Cílovou skupinou jsou cizinci a příslušníci
národnostních menšin – žáci 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče, dále pak již přijatí žáci ke vzdělávání ve čtyřletém
vzdělávacím programu v oboru Bezpečnostně právní činnost.
Projekt vychází ze Strategie MV pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám, kde jednou
z priorit je přijímání příslušníků národnostních menšin do bezpečnostních sborů, zejména k Policii České republiky.
Realizační tým projektu vyhledává vhodné zájemce
z řad cizinců a žáků z národnostních menšin ke vzdělávání. Spolupracuje zejména s Centry na podporu integrace
cizinců, krajskými úřady – odbory školství, mládeže a tělovýchovy, úřady práce, pedagogicko-psychologickými poradnami, výchovnými pracovníky základních škol a personálními odbory Policie ČR. Ve školním roce 2020/2021 se
vzdělávalo 18 žáků z 9 národnostních menšin.
Úspěšným ukončením středního odborného vzdělávání
vykonáním maturitní zkoušky se vytváří vhodné podmínky pro vstup a udržení se na trhu práce. Všechny aktivity
související se vzděláváním žáků z národnostních menšin
jsou plně hrazeny z rozpočtu školy.
Projekt Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Od března 2020 VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizuje projekt Šablony VPŠ a SPŠ MV v Holešově z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Šablony jsou zaměřené na:
• personální podporu – školní kariérový poradce,
• vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP,
• vzájemnou spolupráci pedagogů,
• sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv,
• tandemovou výuku,
• nové metody ve výuce,
• doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
• projektový den ve škole,
• projektový den mimo školu,
• komunitně osvětová setkávání.
Cílem projektu je profesní růst pedagogů v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných kurzů,
výměny zkušeností, zavádění nových metod a forem práce, prohloubení spolupráce a sdílení dobré praxe. Zároveň chceme podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a intenzivně pracovat se všemi žáky v oblasti kariérového poradenství.
Nepříznivá epidemiologická situace v souvislosti se šířením nákazy Covid-19 a tvrdý lockdown přinesl distanční
formu vzdělávání. Naštěstí bylo možné většinu šablon realizovat online formou a doložit digitální stopu aktivity. Projekt
bude nadále pokračovat. Vzhledem k celkové situaci vedení školy uvažuje o prodloužení projektu.
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Výsledky inspekční činnosti
V červnu 2021 byla ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově provedena kontrola maturitních
zkoušek odborem bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání. V prověřovaných oblastech nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Interní audit
V období školního roku 2020/2021 bylo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově ukončeno 6 interních auditů. Vnější audity
v uvedeném období neproběhly.
Auditované oblasti:
• řídicí kontrola,
• registr smluv,
• interní protikorupční program,
• zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu,
• personální řízení,
• pohledávky.
Provedené audity nevykazují nedostatky, které by způsobily zjevnou finanční škodu nebo krácení na právech dotčených osob.
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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 386.284.706,61 Kč. V roce 2020 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 2020 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány výdaje ve výši 176.314.188,00 Kč. V průběhu roku došlo
k úpravě rozpočtu zvýšením výdajů o 8.244.454,00 Kč na 184.558.642,00 Kč a byly zapojeny nároky z nespotřebovaných
výdajů ve výši 926.878,84 Kč. Konečný rozpočet výdajů k 31. 12. 2020 byl rozepsán ve výši 185.485.520,84 Kč.
V roce 2020 byly realizovány dvě investiční akce, nákup kolového rypadlonakladače v hodnotě 2.998.380,00 Kč a nákup autoopravárenského zařízení v hodnotě 206.305,00 Kč.
Nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 926.903,51 Kč byly v roce 2020 zapojeny částečně. V oblasti profilujících výdajů byly zapojeny nároky ve výši 126.521,55 Kč. V oblasti neprofilujících výdajů byly zapojeny nároky ve výši 776.977,29 Kč a v oblasti programového financování byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši
23.380,00 Kč. Nezapojené zůstaly nároky z nespotřebovaných výdajů na již ukončený program 014V022001108 ve výši
24,67 Kč. Nezapojené nároky byly ukončeny v roce 2021. Nebyly vyčerpány zapojené nároky ve výši 1.087,00 Kč.
V roce 2020 byly výdaje čerpány ve výši 184.054.825,36 Kč. Prostředky nedočerpané k 31. 12. 2020 v celkové výši
1.430.695,48 Kč se staly částečně ve výši 1.282.375,15 Kč nárokem z nespotřebovaných výdajů roku 2021.
Vyhodnocení údajů o příjmech
V roce 2020 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově rozepsány příjmy ve výši 13.581.993,00 Kč. V průběhu roku došlo
v oblasti příjmů ke zvýšení rozpočtu o 684.600,00 Kč na celkovou částku 14.266.593,00 Kč. Plnění příjmů ve výši
13.677.226,68 Kč se člení na:
• daňové příjmy, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši
10.854.150,00 Kč,
• nedaňové příjmy 2.780.576,68 Kč,
• kapitálové příjmy ve výši 42.500,00 Kč.
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti jsou závislé na objemu
vyplacených služebních příjmů policistů stálého stavu VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
V oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů došlo k plnění v následujících oblastech:
•
•
•
•

příjmy z vlastní činnosti 2.719.211,68 Kč,
přijaté sankční platby 3.909,00 Kč,
příjmy z prodeje nekapitálového majetku 57.456,00 Kč,
příjmy z prodeje investičního majetku 42.500,00 Kč.

Komentář k rozvaze
Celková aktiva k 31. prosinci 2020 se oproti minulému období snížila a dosáhla účetní hodnoty 386.284.706,61 Kč.
Stálá aktiva představují 94,01 % z celkové hodnoty aktiv, tj. 363.145.948,97 Kč. Z dlouhodobého hmotného majetku tvoří největší část stavby v hodnotě 336.453.540,99 Kč a samostatné movité věci v hodnotě 21.366.862,00 Kč.
Škola disponuje drobným dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě 52.785.264,24 Kč.
Oběžná aktiva tvoří 5,99 % z celkových aktiv a v meziročním srovnání došlo ke zvýšení o 1.532.065,39 Kč na hodnotu 23.138.757,64 Kč, a to v důsledku zvýšení stavu cizích prostředků na bankovních účtech.
K 31. 12. 2020 měla VPŠ a SPŠ MV v Holešově dlouhodobé pohledávky ve výši 7.404,00 Kč a krátkodobé pohledávky
byly ve výši 577.894,12 Kč.
K 31. 12. 2020 neměla VPŠ a SPŠ MV v Holešově žádné dlouhodobé závazky. Mezi krátkodobými závazky, které
dosahovaly k 31. 12. 2020 výše 16.162.368,69 Kč, jsou nejvýznamnější závazky vůči zaměstnancům a s tím související
odvody a závazky vůči studentům střední odborné školy plynoucí z úložek na stravování a ubytování.
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Rozvaha - aktiva k 31. 12. 2020
Název

Syntetický účet

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 31.12.2019

Stav k 31.12.2020

376 422 912,26

363 145 948,97

1 064,98

709,98

Software

013

1 064,98

709,98

Drobný DNM

018

1 059 552,90

1 059 552,90

Oprávky k drob. DNM

078

-1 059 552,90

-1 059 552,90

376 421 847,28

363 137 834,99

Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby

021

349 815 375,39

336 453 540,99

Samostatné movité věci

022

21 232 039,89

21 366 862,00

Drobný DHM

028

52 221 431,60

52 785 264,24

Pozemky

031

4 727 140,00

4 727 140,00

Kulturní předměty

032

590 292,00

590 292,00

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

57 000,00

0,00

Oprávky k drob. DHM

088

-52 221 431,60

-52 785 264,24

0,00

7 404,00

0,00

7 404,00

21 606 692,25

23 138 757,64

6 547 273,85

6 832 310,91

6 474 273,85

6 794 310,91

73 000,00

38 000,00

736 575,61

577 894,12

Dlouhodobé pohledávky
Ostatní dlouhodobé pohledávky

466

Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál na skladě
Ostatní zásoby

112
124,139

Krátkodobé pohledávky
Oprav. položky k ostat. krátkodob. pohl.

199

-889,40

-12 856,15

Odběratelé

311

689 403,01

481 771,27

Poskytnuté provozní zálohy

314

400,00

500,00

Pohledávky za zaměstnanci

335

47 662,00

47 850,00

Náklady příštích období

381

0,00

60 629,00

14 322 842,79

15 728 552,61

Krátkodobý finanční majetek
Běžný účet

241

805 705,88

804 399,27

Běžný účet FKSP

243

916 128,23

919 673,89

Ostatní běžné účty

245

12 600 988,68

14 004 459,66

Pokladna

261

20,00

19,79

398 029 604,51

386 284 706,61

AKTIVA celkem
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Rozvaha - pasiva k 31. 12. 2020
Název

Syntetický účet

Stav k 31.12.2019

Stav k 31.12.2020

Vlastní kapitál

383 303 139,63

370 122 337,92

Jmění účetní jednotky a upravující položky

-103 140 741,20

-102 949 791,40

Jmění účetní jednotky

401

53 582 399,95

53 729 301,95

Oceňovací rozdíly při změně metody

406

-156 679 093,35

-156 679 093,35

Jiné oceňovací rozdíly

407

-44 047,80

0,00

-1 743 503 488,05

-1 927 265 480,70

-1 553 734 646,46

-1 743 503 488,05

-189 768 841,59

-183 761 992,65

1 061 325,07

1 073 967,53

1 061 325,07

1 073 967,53

2 228 886 043,81

2 399 263 642,49

Výsledek hospodaření
Nerozděl. výsledek hospodař. minulých let

432

Výsledek hospodař. běžného účetního období (-)
Fondy účetní jednotky
FKSP

412

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Příjmový účet organizačních složek státu

222

-15 583 627,63

-13 677 226,68

Zvláštní výdajový účet

223

184 907 770,41

184 054 825,36

Agregované příjmy a výdaje minulých období

404

2 059 561 901,03

2 228 886 043,81

Cizí zdroje

14 726 464,88

16 162 368,69

Krátkodobé závazky

14 726 464,88

16 162 368,69

Dodavatelé

321

1 981 670,82

1 320 055,48

Zaměstnanci

331

5 982 972,00

6 375 367,00

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

14 900,00

19 782,00

Sociální zabezpečení

336

1 509 950,00

1 545 468,00

Zdravotní pojištění

337

1 046 329,00

1 088 591,00

Jiné přímé daně

342

885 015,00

1 033 154,00

Daň z přidané hodnoty

343

7 116,06

33 374,28

Závazky k osobám

345

1 149 612,00

1 495 429,00

Jiné pohledávky

378

2 148 900,00

2 880 230,00

Výdaje příštích období

383

0,00

370 917,93

398 029 604,51

386 284 706,61

PASIVA celkem
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Rozpočet pro rok 2020
MRZ
a nároky

Konečný
rozpočet

Ukazatel

Rozpočet R1

Rozpočet R2

PŘÍJMY CELKEM

13 581 993,00

14 266 593,00

0 14 266 593,00 13 677 226,68

Daňové příjmy

10 981 993,00

10 981 993,00

0

10 981 993,00

10 854 150,00

Příjmy z pojistného a příspěvek

10 981 993,00

10 981 993,00

0

10 981 993,00

10 854 150,00

Příjmy nedaňové,
kapitálové, transfery

2 600 000,00

3 284 600,00

0

3 284 600,00

2 823 076,68

0

0

0

0

0

0

684 600,00

0

684 600,00

0

2 600 000,00

2 600 000,00

0

2 600 000,00

2 823 076,68

0

0

0

0

42 500,00

v tom: příjmy z rozpočtu EU
příjmy z finančních
mechanismů
ostatní nedaňové
a kapit. příjmy
z toho: odprodeje majetku

Skutečnost

VÝDAJE CELKEM

176 314 188,00 184 558 642,00 926 878,84 185 485 520,84 184 054 825,36

Mzdové výdaje bez EU a FM

130 508 631,00

133 945 478,00

v tom: platy zaměstnanců
celkem

94 072 860,00

94 365 784,00

0

94 365 784,00

94 260 429,00

z toho: platy zaměstnanců

58 766 625,00

58 744 599,00

0

58 744 599,00

58 744 599,00

35 306 235,00

35 621 185,00

0

35 621 185,00

35 515 830,00

2 757 685,00

4 578 317,00

126 521,55

4 704 838,55

4 464 390,00

povinné pojistné

31 796 629,00

33 114 062,00

125 225,75

33 239 287,75

32 973 395,37

převod do FKSP

1 881 457,00

1 887 315,00

10 000,00

1 897 315,00

1 897 315,00

963 000,00

1 903 000,00

0

1 903 000,00

1 754 655,00

3 183 000,00

3 183 000,00

23 380,00

3 206 380,00

3 204 685,00

0

805 412,00

0

805 412,00

357 187,27

0

0

0

0

0

0

684 600,00

0

684 600,00

303 608,98

Výdaje z finančních
mechanismů

0

0

0

0

0

v tom: FM z EDS/SMVS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 659 557,00

44 721 752,00

641 751,54

45 363 503,54

45 142 768,72

platy příslušníků
ostatní platby
za provedenou práci

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

FM z běžných výdajů
Výzkum, vývoj,
inovace bez EU a FM
Ostatní běžné výdaje
bez EU a FM
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261747,30 134 207 225,30 133 595 529,37

Prevence rizikového chování
Prevence rizikového chování je i nadále jednou z prioritních oblastí školy. Vyplývá to ze zaměření školy (zřizovatelem je Ministerstvo vnitra ČR) a ze vzdělávacího programu – Bezpečnostně právní činnost, jehož cílem je připravit
absolventy ke vstupu do bezpečnostních složek.
Aktivity v rámci prevence rizikového chování zastřešuje a koordinuje Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního
poradenství ve spolupráci s třídními učiteli, vedoucími předmětových pracovišť, pracovníky internátu a celým pedagogickým sborem. Ředitel školy je pravidelně informován o všech aktivitách, stejně tak jako členové Spolku rodičů a přátel školy.
Informace z oblasti prevence rizikového chování jsou uveřejněny na webových stránkách školy www.spshol.cz.
Vyhodnocení CEVAP
Vzhledem ke koronavirové krizi ve společnosti probíhaly téměř veškeré aktivity CEVAP ve školním roce 2020/2021
distanční formou.
Kurzy
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Individuální pohovory se žáky
Mindfulness
Úvod k transakční analýze
Kariérní strom
Transakční analýza
Trénink psychické odolnosti

Kurzů se účastnili zájemci z řad výše uvedených ročníků.
Konzultace a poradenství
Probíhalo v chráněném prostředí Zoom, Google-meet, popř. MS-Teams. Poradenství probíhalo na základě iniciativy
třídních učitelů, žáků, popř. rodičů.
Prezenční formou probíhalo v rámci projektu Šablony seznámení s metodami a formami diagnostických testů pro
zájemce o vstup k Policii ČR, včetně interaktivních závěrečných zpětných vazeb.
Adaptační workshop
V září 2020 naši pedagogové pravidelně pořádají adaptační workshop pro nově nastupující žáky prvního ročníku.
Všechny aktivity vedou k poznání nových spolužáků, ke vzájemné úctě, respektu, důvěře a spolupráci. Činnosti směřují
ke stmelení nově vznikajících třídních kolektivů. Žáci se při nich poznají nejen ve třídě, ale i napříč celým ročníkem.
Součástí programu je také vrstevnický peer program, který lektorují žáci 4. ročníku.
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Setkání s lektory peer programu
Dne 16. září 2020 se uskutečnilo setkání zástupce ředitele školy plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D. s lektory peer
programu – žáky čtvrtého ročníku. Přítomná byla Mgr. Irena Kotoučková, která má peer program pod patronací a pplk.
Mgr. Eva Vichlendová, metodik prevence. Zástupce ředitele poděkoval žákům za dosavadní práci, ocenil jejich působení
v peer programu, jejich nasazení i osobní rozvoj. Poděkoval také za reprezentaci školy.
Proškolení žáci 4. ročníku v peer programu z oblasti návykových látek a z oblasti rasismu, xenofobie a extrémismu
pracovali od prvního ročníku nejen se svými spolužáky, ale také velmi úspěšně působili na školách holešovského regionu. Peer program má na škole dlouholetou tradici, první „píráci“ začali s peer programem již v roce 2009.
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Prioritou školy v této oblasti je profesní vzdělávání policistů s cílem zajistit rozvoj jejich kompetencí zaměřených
na výkon konkrétních služebních činností.
Realizace tohoto druhu vzdělávání se opírá především o ustanovení §19, 45 a 72 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která umožňují příslušníkům bezpečnostních sborů, v našich podmínkách
prioritně policistům, čerpat služební volno k získání dalšího odborného požadavku vzděláváním ve škole nebo kurzu.
Škola nabídla a realizovala několik vzdělávacích aktivit pro vybraná pracoviště výkonných organizačních článků
Policie ČR. Za všechny lze uvést např. školení k problematice multikulturní společnosti, využití výpočetní techniky
v praxi apod.
V podmínkách školy zahrnuje tato oblast činnosti i neformální vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí,
dovedností a kompetencí, které zlepšují profesní kompetence, společenské i pracovní uplatnění zaměstnanců naší školy.
Vzdělávací aktivity jsou realizovány v rámci učebně výcvikové základny školy a patří sem především kurzy cizích jazyků, kurzy v oblasti využití informačních a komunikačních technologií, seminář první pomoci zaměřený na ovládnutí
základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogy a další krátkodobá školení a přednášky. Pro realizaci tohoto
druhu vzdělávání je využíváno odborných učitelů školy, popř. přizvaných externích lektorů.
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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., kterou se pro školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení školského zákona a kterou se stanoví náležitosti výroční zprávy o činnosti školy.
Ve školním roce 2020/2021 škola splnila základní cíle a úkoly vzdělávacího a výchovného procesu, naplnila požadavky vyplývající z aktuálních potřeb v rámci Policie ČR a svou činností potvrdila správnost stanovené koncepce rozvoje
školy nejen v oblasti výchovy a vzdělávání, ale také v oblasti vytvoření studijních a pracovních podmínek pro žáky,
studenty a zaměstnance školy. Žáci, studenti a pracovníci školy ji úspěšně reprezentují v celé řadě projektů, soutěží nejen
v České republice, ale i v zahraničí.
Výroční zpráva byla projednána s vedením školy 20. října 2021.

vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA
ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově
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Obrazová příloha

Absolutorium

Nové vedení školy

Ocenění starosty města Holešova

Očkování zaměstnanců školy

Praktická maturitní zkouška

Šerpování maturantů

Záchrannářský kurz

Adaptační kurz
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