VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA
MINISTERSTVA VNITRA V PRAZE
Centrum jazykového a dalšího vzdělávání
================================================================
Nabídka studia v jazykových kurzech ve školním roce 2022/2023
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále „VPŠ
a SPŠ MV v Praze“), Centrum jazykového a dalšího vzdělávání (dále „CJDV“), nabízí
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anglický, německý, francouzský a ruský.
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Pololetní intenzivní kombinované kurzy
Studium v pololetních intenzivních kombinovaných kurzech nabízíme pro tyto jazyky:
- Angličtina
- Němčina
- Ruština
- Francouzština
Studium v pololetních intenzivních kombinovaných kurzech nabízíme pro tyto
jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:
- A2 (dříve označovaný jako Jazyková zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně)
- B1 (dříve označovaný jako Jazyková zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně)
- B2 (dříve součást kurzu Jazyková zkouška Ministerstva vnitra 3. stupně)
- C1 (dříve označovaný jako Jazyková zkouška Ministerstva vnitra 3. stupně)
Kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod
pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů,
kteří ke své práci potřebují znalost cizího jazyka především pro svou odbornou
činnost.
Pololetní intenzivní kombinované kurzy probíhají formou pěti dvoutýdenních
soustředění (1 soustředění = 60 vyučovacích hodin), která se střídají se čtrnácti dny
přítomnosti na pracovišti. Celková délka kurzu je pět měsíců se začátkem v září
a koncem v lednu nebo se začátkem v únoru a koncem v červnu. Kurzy jsou
zakončeny zkouškou MV příslušné jazykové úrovně. Zkouška je součástí kurzu
a probíhá vždy poslední dva dny výuky. Název příslušné zkoušky je zároveň názvem
celého pololetního kurzu.
Nabídka ke studiu:
V současnosti je možné se zapisovat do následujících kurzů angličtiny,
němčiny, ruštiny a francouzštiny:
1) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – A2
(se začátkem od září 2022 nebo od února 2023)
2) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – B1
(se začátkem od září 2022 nebo od února 2023)
3) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – B2
(se začátkem od září 2022 nebo od února 2023)
4) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – C1
(se začátkem od září 2022 nebo od února 2023)
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Pololetní kurzy realizované formou blended learning
Studium v pololetních kurzech realizovaných formou blended learning nabízíme
pro tyto jazyky:
- Angličtina
- Němčina
- Ruština
- Francouzština
Studium v pololetních kurzech realizovaných formou blended learning nabízíme
pro tyto jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky:
- A2 (angličtina, němčina, francouzština, ruština)
- B1 (angličtina)
Kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod
pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů,
kteří ke své práci potřebují znalost cizího jazyka především pro svou odbornou
činnost, avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní
kombinovaný kurz.
Studium v kurzech kombinuje prezenční výuku s řízeným samostudiem pod vedením
tutora. K samostudiu jsou využívány studijní opory v LMS Moodle. Vzhledem
k výraznému podílu samostudia je tato forma výuky jazyka poměrně náročná
a doporučena pouze těm, kteří se mohou studiu intenzivně věnovat.
Pololetní kurzy realizované formou blended learning probíhají formou pěti týdenních
soustředění (1 soustředění = 30 vyučovacích hodin), která se střídají se třemi týdny
přítomnosti na pracovišti. Celková délka kurzu je pět měsíců se začátkem v září
a koncem v lednu nebo se začátkem v únoru a koncem v červnu. Kurzy jsou
zakončeny zkouškou MV příslušné jazykové úrovně, která probíhá s odstupem
několika týdnů po skončení výuky. Název příslušné zkoušky je zároveň názvem
celého pololetního kurzu.
Nabídka ke studiu:
V současnosti je možné se zapisovat do následujících kurzů angličtiny,
němčiny, ruštiny a francouzštiny:
1) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – A2 formou blended learning
(se začátkem od září 2022 nebo od února 2023)
V současnosti je možné zapisovat se do následujících kurzů angličtiny:
2) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – B1 formou blended learning
(se začátkem od září 2022 nebo od února 2023)
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Týdenní a dvoutýdenní zdokonalovací kurzy
Studium v týdenních a dvoutýdenních zdokonalovacích kurzech nabízíme pro tyto
jazyky:
- Angličtina
- Němčina
- Ruština
- Francouzština
Studium v týdenních a dvoutýdenních zdokonalovacích kurzech nabízíme pro tyto
jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:
- A2
- B1
- B2
- C1
Kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod
pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů,
kteří si potřebují procvičit a prohloubit své jazykové dovednosti, zejména v oblasti
mluveného projevu. Většina zdokonalovacích kurzů je proto zaměřena konverzačně.
Pro úplné začátečníky, kteří se chystají ke studiu v kurzu Zkouška Ministerstva
vnitra – A2 nabízíme také kurz Úvod do studia jazyka.
Zdokonalovací kurzy probíhají formou jednoho nebo dvou týdenních soustředění
(1 soustředění = 30 vyučovacích hodin) a u některých kurzů si uchazeči mohou
vybrat mezi prezenční formou (studium ve škole) a distanční formou (studium
z pracoviště pomocí videokonference). Absolventi zdokonalovacích kurzů prezenční
formou obdrží osvědčení o účasti, absolventi zdokonalovacích kurzů distanční
formou budou mít potvrzení o účasti (přenos kvalifikace) vyznačené v EKIS II.
Zdokonalovací kurzy nejsou zakončeny zkouškou.
CJDV nabízí i zdokonalovací kurzy s jinou časovou dotací, než výše uvedenou,
přičemž podrobný popis jednotlivých zdokonalovacích kurzů je součástí nabídky
těchto kurzů, která je vydávána zpravidla dvakrát ročně.
Nabídka ke studiu:
V současnosti je možné se zapisovat do zdokonalovacích kurzů angličtiny,
němčiny, ruštiny a francouzštiny realizovaných v období do konce června
2022.
Nabídka zdokonalovacích kurzů realizovaných od září 2022 do ledna 2023 bude
zveřejněna v červnu 2022.
Nabídka zdokonalovacích kurzů realizovaných od února do června 2023 bude
zveřejněna v prosinci 2022.
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Dvoutýdenní přípravné kurzy ke Zkoušce Ministerstva vnitra
Studium ve dvoutýdenních přípravných kurzech nabízíme pro tyto jazyky:
- Angličtina
- Němčina
- Ruština
- Francouzština
Studium ve dvoutýdenních přípravných kurzech nabízíme pro tyto jazykové úrovně
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:
- A2
- B1
- B2
- C1
Kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod
pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů,
kteří již v minulosti nabyli různými formami studia znalostí jazyka na příslušné úrovni,
avšak potřebují si před složením zkoušky Ministerstva vnitra své dovednosti
intenzivní formou zopakovat a procvičit a detailně se seznámit s formátem příslušné
zkoušky.
Dvoutýdenní přípravné kurzy probíhají formou jednoho dvoutýdenního soustředění
(1 soustředění = 60 vyučovacích hodin) a jsou zakončeny zkouškou MV příslušné
jazykové úrovně, která je součástí kurzu a probíhá vždy poslední dva dny výuky.
Podrobný popis jednotlivých přípravných kurzů je součástí nabídky těchto kurzů,
která je vydávána zpravidla dvakrát ročně.
Nabídka ke studiu:
V současnosti je možné se zapisovat do následujících přípravných kurzů
angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny realizovaných v období do konce
června 2022.
Nabídka přípravných kurzů realizovaných od září 2022 do ledna 2023 bude
zveřejněna v červnu 2022.
Nabídka přípravných kurzů realizovaných od února do června 2023 bude
zveřejněna v prosinci 2022.
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Dvoudenní kurzy specifických dovedností
Studium ve dvoudenních kurzech specifických dovedností nabízíme pro tyto jazyky:
- Angličtina
Studium ve dvoudenních kurzech specifických dovedností nabízíme pro tyto
jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:
- B2
- C1
Studium ve dvoudenních kurzech nabízíme pro tyto specifické dovednosti:
- Presentation skills
- Právní a policejní terminologie
Kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod
pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů,
kteří již v minulosti nabyli různými formami studia znalostí jazyka na příslušné úrovni,
avšak potřebují si doplnit, procvičit nebo prohloubit jednu specifickou dovednost.
Kurzy
probíhají
formou
jednoho
dvoudenního
soustředění
(1 soustředění = 12 vyučovacích hodin) a nejsou zakončeny zkouškou. Absolventi
obdrží osvědčení o účasti.
Podrobný popis jednotlivých kurzů specifických dovedností je součástí nabídky
těchto kurzů, která je vydávána zpravidla dvakrát ročně.
Nabídka ke studiu:
V současnosti je možné se zapisovat do kurzů specifických dovedností
angličtiny realizovaných v období do konce června 2022.
Nabídka kurzů specifických dovedností realizovaných od září 2022 do ledna
2023 bude zveřejněna v červnu 2022.
Nabídka kurzů specifických dovedností realizovaných od února do června 2023
bude zveřejněna v prosinci 2022.
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Zkoušky k prokázání kvalifikace
Zkoušky Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace nabízíme pro tyto jazyky:
- Angličtina
- Němčina
- Ruština
- Francouzština
Zkoušky Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace nabízíme pro tyto jazykové
úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:
- A2
- B1
- B2
- C1
Zkoušky Ministerstva vnitra jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České
republiky, občanské zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského
záchranného sboru České republiky a na základě platných rámcových smluv a
realizačních dohod pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních
sborů a resortů, kteří již v minulosti nabyli různými formami studia jazykových
dovedností na příslušné úrovni, avšak potřebují v souladu s kvalifikačním
požadavkem na systemizované místo dosažení této úrovně prokázat jazykovým
certifikátem.
Zkoušky Ministerstva vnitra se skládají z písemné a ústní části a jsou organizovány
buď jako dvoudenní (přičemž první den uchazeči skládají písemnou část zkoušky
a druhý den část ústní), nebo jednodenní (přičemž písemnou část zkoušky uchazeči
skládají dopoledne a ústní část zkoušky odpoledne).
Zkoušky MV jsou standardizovanými jazykovými zkouškami, které jsou zařazeny do
seznamu Standardizovaných jazykových zkoušek, zveřejněného ve Věstníku MŠMT.
Ověřované dovednosti odpovídají jednotlivým úrovním podle Společného
referenčního rámce pro jazyky.
Podrobný popis požadavků k jednotlivým zkouškám včetně okruhů témat pro ústní
část a doporučené literatury k přípravě je součástí nabídky termínů zkoušek
Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace, která je vydávána zpravidla dvakrát ročně.
Tři týdny před zkouškou obdrží přihlášení uchazeči také přístupové údaje do LMS
Moodle, kde naleznou ukázkové testové úlohy.
Nabídka termínů zkoušek:
V současnosti je možné se zapisovat na termíny zkoušek Ministerstva vnitra
k prokázání kvalifikace z angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny
realizovaných v období do konce června 2022.
Nabídka termínů zkoušek Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace
realizovaných od září 2022 do ledna 2023 bude zveřejněna v červnu 2022.
Nabídka termínů zkoušek Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace
realizovaných od února do června 2023 bude zveřejněna v prosinci 2022.
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Přihlašování do jazykových kurzů a ke zkouškám Ministerstva
vnitra k prokázání kvalifikace
Přihlašování a vysílání účastníků do jazykových kurzů a ke zkouškám
Ministerstva
vnitra
k prokázání kvalifikace
probíhá prostřednictvím
personálního informačního systému EKIS II.
Základním a nezbytným předpokladem účasti v jazykových kurzech je souhlas
udělený příslušným nadřízeným funkcionářem s personální pravomocí. Pokud
zájemce o studium tento souhlas získá, kontaktuje následně své personální
a školské pracoviště, kterému tuto skutečnost doloží. Personální a školské pracoviště
provede rezervaci v EKIS (na pořadník, se stanovením příslušné priority) do kurzu
odpovídajícího jazyka a úrovně:
a) nejpozději do 31. května 2022 pro studium v pololetních intenzivních
kombinovaných kurzech a pololetních kurzech realizovaných formou blended
learning, které začínají v září 2022,
b) nejpozději do 30. listopadu 2022 pro studium v pololetních intenzivních
kombinovaných kurzech a pololetních kurzech realizovaných formou blended
learning, které začínají v únoru 2023,
c) nejpozději tři týdny před termínem zahájení kurzu pro studium v týdenních
a dvoutýdenních zdokonalovacích kurzech, dvoutýdenních přípravných kurzech
a dvoudenních kurzech specifických dovedností.
d) nejpozději tři týdny před termínem zkoušky pro účast u zkoušky Ministerstva
vnitra k prokázání kvalifikace.
Podmínkou přijetí uchazečů o studium v pololetních intenzivních kombinovaných
kurzech a pololetních kurzech realizovaných formou blended learning úrovní B1, B2
a C1 je buď úspěšné složení zkoušky úrovně předchozí (závěrečné zkoušky
v rámci předchozího kurzu nebo zkoušky k prokázání kvalifikace), od kterého ke dni
zahájení kurzu uplynuly maximálně 3 roky, nebo složení zkoušky přijímací.
Přijímací zkoušky probíhají online pomocí videokonference a individuální termín je
možné si domluvit mailem (danekj@skolamv.cz pro přijímací zkoušky z angličtiny,
trojankovag@skolamv.cz pro přijímací zkoušky z němčiny, ruštiny a francouzštiny).
Pro uchazeče o studium v pololetních kurzech úrovně A2, zdokonalovacích
kurzech, přípravných kurzech a kurzech specifických dovedností výše uvedená
podmínka není stanovena.
Uchazeči, kteří ke studiu v pololetních intenzivních kombinovaných kurzech
a pololetních kurzech realizovaných formou blended learning v požadovaném pololetí
nebyli přijati (z důvodu převisu poptávky nebo nedostatku zájemců), budou školou
v EKIS automaticky převedeni mezi zájemce pro následující pololetí. Tento
převod bude realizován jen jedenkrát, a to jak mezi I. a II. pololetím téhož školního
roku, tak i mezi II. pololetím probíhajícího školního roku a I. pololetím školního roku
následujícího.
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Komunikačním partnerem každého zájemce o studium je školský personalista
jeho útvaru! Rezervace zájemců nikdy nemohou být realizovány samotnou
školou – ta pracuje jen s těmi daty, která nalezne v informačním systému EKIS.
Ke studiu mohou být přijati všichni příslušníci a zaměstnanci Policie České
republiky, občanští zaměstnanci Ministerstva vnitra, příslušníci Hasičského
záchranného sboru České republiky a na základě platných rámcových smluv
a realizačních dohod příslušníci a občanští zaměstnanci dalších bezpečnostních
sborů a resortů, avšak v případě převisu poptávky budou přednostně zařazeni
příslušníci a zaměstnanci na systemizovaných místech, která odpovídají níže
uvedeným vahám priorit:
80
99
98
97
96

95

94

nominace k zajištění předsednictví ČR v Radě EU
kvalifikace na systemizované místo daná zákonem, usnesením vlády
nebo interním aktem řízení jako povinný kvalifikační požadavek
práce v orgánech EU nebo příprava na působení v zahraničních misích
kvalifikace na systemizované místo jako doporučený kvalifikační
požadavek
pravidelná aktivní účast na zahraničních služebních cestách včetně
přijímání zahraničních delegací a spolupráce se zahraničními
institucemi (platí pouze pro zaměstnance Ministerstva vnitra, policisty
povolané k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníky hasičského
záchranného sboru)
plnění pracovních a služebních úkolů vyžadujících převážně pasivní
znalost cizího jazyka (platí pouze pro zaměstnance Ministerstva vnitra,
policisty povolané k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníky
hasičského záchranného sboru)
zdokonalení jazykové vybavenosti pracovníků Ministerstva vnitra
po udělení souhlasu vedoucího zaměstnance s personální pravomocí

Uchazeči budou ke studiu zařazováni podle výše nastavené hierarchie priorit a dle
výukových a ubytovacích kapacit školy. Provedení rezervace ke studiu neznamená
automatické přijetí. O zařazení ke studiu (přijetí) budou uchazeči informováni
prostřednictvím personálních a školských pracovišť, na základě oznámení o přijetí
v elektronické podobě generovaného v systému EKIS II.
Personální pracoviště bezprostředně po zjištění oznámí, nemůže-li některý
ze zařazených účastníků kurzu nastoupit. Účastníci kurzu, kteří ze služebních nebo
osobních důvodů nenastoupí v úvodní den, musí včas tuto skutečnost také předem
oznámit CJDV VPŠ a SPŠ MV v Praze a zaslat omluvenku.
O zařazení do kurzu jsou účastníci vyrozuměni prostřednictvím odborů personálních
– oznámení o přijetí generované v PIS EKIS II. Personální pracoviště vyrozumí
každého účastníka a vypracuje oznámení o vyslání ke studiu, které potvrdí služební
funkcionář s personální pravomocí.
V případě zkoušek k prokázání kvalifikace se provádí standardní rezervace
uchazečů bez stanovení výše uvedené priority. Uchazeči jsou zařazováni podle
data přihlášení do maximálního naplnění kapacity termínu, tedy nikoliv na
pořadník, jako v případě jazykových kurzů.
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Informace ke studiu
Kapacita jednoho kurzu (třídy) je maximálně 10 účastníků.



Studium v kurzech je denní.
Výuka probíhá každý pracovní den ve třech blocích:

1. blok
2. blok
3. blok

Po–Čt
08:00–09:30
09:50–11:20
11:40–13:10

Pá
08:00–09:30
09:45–11:15
11:30–13:00

V případě distanční formy studia se začátky a konce jednotlivých výukových bloků
mohou mírně lišit.
Adresa školy:
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Hrdlořezy
Centrum jazykového a dalšího vzdělávání – jazykové kurzy
budova U2
Účastníci kurzu se v průběhu studia řídí Školním řádem Centra jazykového
a dalšího vzdělávání při Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva
vnitra v Praze, se kterým jsou seznámeni vždy při zahájení kurzu. Ze školního řádu
upozorňujeme zejména na možnost ukončit studium ze strany VPŠ a SPŠ, pokud
absence přesáhne 40 % stanovené vyučovací doby, a na zákaz kouření v celém
areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze.
Pro účastníky kurzu, kteří mají bydliště i pracoviště mimo Prahu, je zajištěno
bezplatné ubytování v areálu (požadavek na ubytování musí být vyznačen v EKIS II
v infotypu 9050, jinak není možné je bezplatně poskytnout). Na ubytovně jsou
účastníci povinni dodržovat Ubytovací řád. Při porušení školního nebo ubytovacího
řádu může být ze strany VPŠ a SPŠ ukončeno studium, respektive ubytování.
Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu školy není povoleno.
Vjezd a parkování služebních vozidel je možné pouze v případě volné kapacity
– vždy nutno ověřit a nahlásit u bezpečnostního referenta KŘŠ!
(Petra Polonyiová, tel. 974 845 307, polonyiovap@skolamv.cz)
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Kontakty
Všechny nabídky Centra jazykového a dalšího vzdělávání (nabídka ke studiu v
dalším školním roce, přijímací zkoušky, zdokonalovací kurzy, přípravné kurzy,
zkoušky k prokázání kvalifikace...) jsou včetně požadavků a termínů dostupné
na internetových stránkách školy www.skolamv.cz/studujici/jazykovevzdelavani.html a na intranetových stránkách školy www.spshr.mv.cz
(jazykové kurzy). Současně je prostřednictvím SAP mailu distribuována všem
personalistům (akce jsou vypsané v informačním systému EKIS II) a v některých
případech vychází i ve Věstníku Ministerstva vnitra.
Studijní oddělení (přihlašování ke studiu, požadavky na ubytování)
Bc. Jakub Reichmann –  974 845 237 (v ITS 845 237) + reichmannj@skolamv.cz
Oddělení anglického
z angličtiny)

jazyka

(studium

angličtiny

a

přijímací

zkoušky

PhDr. Jan Daněk, Ph.D. –  974 845 525 (v ITS 845 525) + danekj@skolamv.cz
Oddělení německého jazyka a ostatních jazyků (studium němčiny,
francouzštiny a ruštiny a přijímací zkoušky z němčiny, francouzštiny a ruštiny)
Mgr.
Gabriela
Trojánková
+ trojankovag@skolamv.cz

–



974 845 541

(v

ITS

845 541)

Zástupce ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva
vnitra v Praze pro jazykové a další vzdělávání
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. –  974 845 205 (v ITS 845 205)
+ sarochj@skolamv.cz
Bc. Iva Kůstová – sekretariát CJDV –  974 845 203 (v ITS 845 203)
+ cjdv@skolamv.cz
Jak se k nám dostanete
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Hrdlořezy
Centrum jazykového a dalšího vzdělávání – jazykové kurzy
budova U2
https://mapy.cz/s/2nb3F
Spojení: zastávka BUS – Pod Táborem
metro A – stanice Skalka – linky 177, 195
metro B – stanice Palmovka – linka 109
metro B – stanice Vysočanská – linky 177, 182, 183, 195

