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Oznámení editele Vyšší policejní školy a St ední policejní školy Ministerstva 
vnitra v Praze 

 

Vyšší policejní škola a St ední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze – Centrum 
jazykového a dalšího vzd lávání nabízí nabídku studia v kurzech dalšího vzd lávání. 
 

. j. VPŠA-267/CJDV-2022 
 
 
 

 plk. Mgr. Ivana Ježková 
vrchní rada 

 editelka školy  
 

       v z. PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. 
 
 
 

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A ST EDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA 
VNITRA V PRAZE 

 
Centrum jazykového a dalšího vzd lávání 

odd lení dalšího vzd lávání 
 
================================================================ 

 
Nabídka studia v kurzech dalšího vzd lávání ve 2. pol. školního roku 

2022/2023 
 

 
Vyšší policejní škola a St ední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále 
„VPŠ a SPŠ MV v Praze“), Centrum jazykového a dalšího vzd lávání, nabízí 
možnost rezervace ke studiu v kurzech dalšího vzd lávání. 
 
Uchaze i o ú ast v t chto kurzech, po ud lení souhlasu služebního funkcioná e  
s personální pravomocí, tuto skute nost nahlásí svému personálnímu a školskému 
pracovišti. Personální a školské pracovišt  provede rezervaci. 
 
Uchaze i budou ke studiu za azeni chronologicky na základ  data p ihlášení. O 
za azení ke studiu budou informováni prost ednictvím personálních a školských 
pracoviš  na základ  oznámení o p ijetí v elektronické podob  generovaného v systému 
EKIS II. 
 
Centrum jazykového a dalšího vzd lávání je pracovišt  VPŠ a SPŠ MV v Praze 9  
– Hrdlo ezích, Pod Táborem 102/5, budova U2. Kurzy realizované denní formou 
prob hnou na výše uvedeném pracovišti. 
  

PhDr. 
Jaroslav 
Šaroch, 
Ph.D.

Digitáln  
podepsal PhDr. 
Jaroslav Šaroch, 
Ph.D. 
Datum: 2022.12.12 
14:08:21 +01'00'
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KURZY DALŠÍHO VZD LÁVÁNÍ 
 

termíny 
 

Poskytnutí první pomoci p i stavech ohrožující život 

kód akce termín po et dní / hodin 
termín rezervace 

v EKIS II 

R2/0211 14. – 15.02.2023 2 dny / 16 hodin do 19. ledna 2023 

R2/0211 13. – 14.03.2023 2 dny / 16 hodin do 15. února 2023 

R2/0211 20. – 21.03.2023 2 dny / 16 hodin do 22. února 2023 

R2/0211 03. – 04.04.2023 2 dny / 16 hodin do 8. b ezna 2023 

R2/0211 25. – 26.04.2023 2 dny / 16 hodin do 30. b ezna 2023 

R2/0211 15. – 16.05.2023 2 dny / 16 hodin do 19. dubna 2023 

R2/0211 22. – 23.05.2023 2 dny / 16 hodin do 26. dubna 2023 

R2/0211 05. – 06.06.2023 2 dny / 16 hodin do 10. kv tna 2023 

R2/0211 19. – 20.06.2023 2 dny / 16 hodin do 24. kv tna 2023 

 

Sociální sít  

kód akce termín po et dní / hodin 
termín rezervace 

v EKIS II 

R2/0226 22.03.2023 1 den / 5 hodin do 24. února 2023 

R2/0226 05.04.2023 1 den / 5 hodin do 10. b ezna 2023 

R2/0226 10.05.2023 1 den / 5 hodin do 14. dubna 2023 

 
Stres management – zvládání konflikt  a zát žových situací 

na pracovišti 

kód akce termín po et dní / hodin 
termín rezervace 

v EKIS II 

R2/0201 01.03.2023 1 den / 8 hodin do 3. února 2023 

R2/0201 15.03.2023 1 den / 8 hodin do 17. února 2023 

R2/0201 17.05.2023 1 den / 8 hodin do 21. dubna 2023 

R2/0201 24.05.2023 1 den / 8 hodin do 28. dubna 2023 

R2/0201 08.06.2023 1 den / 8 hodin do 15. kv tna 2023 

 

Time management a plánování 

kód akce termín po et dní / hodin 
termín rezervace 

v EKIS II 

R2/0203 08.02.2023 1 den / 8 hodin do 13. ledna 2023 

R2/0203 22.02.2023 1 den / 8 hodin do 27. ledna 2023 

R2/0203 12.04.2023 1 den / 8 hodin do 17. b ezna 2023 

R2/0203 27.04.2023 1 den / 8 hodin do 3. dubna 2023 

R2/0203 07.06.2023 1 den / 8 hodin do 12. kv tna 2023 
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Místo konání 
Vyšší policejní škola a St ední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 
102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlo ezy. 
Centrum jazykového a dalšího vzd lávání, odd lení dalšího vzd lávání – budova U2.  
 
 
MAPA: 
https://mapy.cz/s/2nb3F 
Spojení: zastávka BUS – Pod Táborem 
metro A – stanice Skalka – linky 177, 195 
metro B – stanice Palmovka – linka 109; stanice Vyso anská – linky 177, 182, 183, 195 
Hlavní nádraží – tramvají . 9 na zastávku Spojovací, pak autobusem linky 109, 177, 
182, 183, 195 
Nádraží Praha-Libe  – autobusem linky 177, 182, 183, 195 
 
Organiza ní záležitosti 
S metodikem odd lení dalšího vzd lávání CJDV, Michalem Jankovským, DiS.,  
(e-mail: jankovskym@skolamv.cz, tel. 845 295) ešte minimáln  2 týdny p ed 
konáním kurzu:  
 

• vjezd služebním vozem (uve te RZ, pokud je vám dop edu známá, vzhledem 
k nízkému po tu parkovacích míst nemusí být žádostem na poslední chvíli 
vyhov no), vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu není povoleno; 

• pot ebu bezplatného ubytování noc p ed a v dob  konání kurzu (pokoj je 
nutné z organiza ních d vod  opustit do 8:00 v poslední den kurzu, zavazadla 
lze vzít s sebou do u ebny i uložit do místnosti k tomu vyhrazené po domluv  
se správcem budovy i metodikem, klí  od pokoje je t eba vrátit správci budovy), 
nárok na ubytování automaticky nevzniká zadáním požadavku 
prost ednictvím systému EKIS II, je nutné, aby byl zájem o ubytování nahlášen 
metodikovi pro vzd lávání, který dle aktuálních kapacit potvrdí možnost 
ubytování, z kapacitních d vodu proto nemusí být žádosti vždy vyhov no; 

• p ípadné omluvy neú asti z kurzu, aby mohl být za azen náhradník. 
 
Sd lení zájmu o výše uvedené (ubytování, vjezd do areálu) oznamujte prost ednictvím 
e-mailové komunikace a vy kejte na potvrzovací e-mail.  
 
V areálu platí zákaz kou ení a nelze parkovat soukromá vozidla. Služební vozidla lze 
parkovat na vyhrazených místech. 
 
Metodik odd lení dalšího vzd lávání nezajiš uje ob dy. Stravování zajiš uje 
v areálu školy Za ízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Pot ebné informace pro 
objednávání ob d  naleznete na webových stránkách 
https://www.zsmv.cz/gastro/stravovani-hrdlorezy/. 
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Poskytnutí první pomoci p i stavech ohrožujících život 
 

 
Odborný garant 
VPŠ a SPŠ MV v Praze, odd lení dalšího vzd lávání. 
 
Charakteristika cílové skupiny 
Osoby mající pracovní nebo služební pom r u bezpe nostních sbor  i na ministerstvu 
vnitra. 
  
Vstupní požadavky a podmínky pro p ijetí ke studiu 
Souhlas nad ízeného s vysláním na akci. 
 
Organizace studia 
Délka: 2 dny, forma: denní. 
 
Po et ú astník  v jedné akci 
Minimáln : 5, optimáln : 8, maximáln : 10. 
 
Charakteristika obsahu 
Vzd lávací aktivita je zam ena na rozvoj praktických dovedností pro záchranu života. 
Seznámí ú astníky se základními pravidly poskytování první pomoci a se správnými 
postupy p i akutních stavech a v souvislosti s r znými druhy zran ní. Formou 
praktického nácviku ú astníky provede zásadami 1. pomoci v souladu s platnou právní 
úpravou a s možnostmi a riziky improvizace. 
 
Absolvent dovede odhadnout typ a závažnost poran ní a poskytnout ú innou první 
pomoc s použitím dostupného zdravotnického materiálu (nap . v autolékárni ce) nebo 
za využití improvizovaných prost edk  na základ  aktuální situace s v domím 
odpov dnosti za svoji ochranu. 
 
Zp sob ukon ení studia 
Nácvik praktických dovedností a zp tná vazba. 
 
Doklad o ukon ení studia 
Osv d ení o ú asti. 
 
  



5 
 

Sociální sít  
 

 
Odborný garant 
VPŠ a SPŠ MV v Praze, odd lení dalšího vzd lávání. 
 
Charakteristika cílové skupiny 
Osoby mající pracovní nebo služební pom r u bezpe nostních sbor  i na ministerstvu 
vnitra. 
 
Vstupní požadavky a podmínky pro p ijetí ke studiu 
Souhlas nad ízeného s vysláním na akci. 
 
Organizace studia 
Délka: 1 den, forma: denní. 
 
Po et ú astník  v jedné akci 
Minimáln : 5, optimáln : 7, maximáln : 10. 
 
Charakteristika obsahu  
Vzd lávací aktivita je zam ena na poskytnutí základních informací o prost edí 
sociálních sítí, na základní orientaci mezi nimi a na zp soby jejich využití. Zahrnuje 
p edstavení jednotlivých sociálních sítí, seznámení s principem jejich fungování  
a s praktickým používáním jednotlivých funkcí sociálních sítí (nap . Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, Google+ a další). Zám rem vzd lávací aktivity je rovn ž podat 
základní doporu ení, jak p istupovat k sociálním sítím z hlediska zachování bezpe nosti 
a soukromí na internetu, jak se chovat p i jejich používání jako jednotlivec a také co 
d lat a ned lat p i propagaci organizace na sociálních sítích. Ú astníci budou také 
upozorn ni na asté chyby p i využívání sociálních sítí a získají doporu ení pro kvalitní 
a efektivní prezentaci organizace na sociálních sítích. 
 
Zp sob ukon ení studia 
Praktický nácvik založení profilu na sociální síti. 
 
Doklad o ukon ení studia 
Osv d ení o ú asti. 
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Stres management – zvládání konflikt  a zát žových situací 
na pracovišti 

 
Odborný garant 
VPŠ a SPŠ MV v Praze, odd lení dalšího vzd lávání. 
 
Charakteristika cílové skupiny 
Osoby mající pracovní nebo služební pom r u bezpe nostních sbor  i na ministerstvu 
vnitra.  
 
Vstupní požadavky a podmínky pro p ijetí ke studiu 
Souhlas nad ízeného s vysláním na akci. 
 
Organizace studia  
Délka: 1 den, forma: denní. 
 
Po et ú astník  v jedné akci 
Minimáln : 5, optimáln : 10, maximáln : 16. 
 
Charakteristika obsahu  
Vzd lávací aktivita je zam ena na rozvoj praktických dovedností pro zvládání 
náro ných situací konstruktivním zp sobem. D raz je kladen na rozvoj sebe ízení  
v r zných pracovních podmínkách, zejména ve stresových a konfliktních situacích. 
Ú astníci ur í, které konkrétní situace vnímají jako stresové, identifikují jednotlivé p í iny 
(stresory), rozliší podmínky vnit ní a vn jší. Prozkoumají vlastní zp soby zvládání stresu 
a konflikt  a posoudí efektivnost svých ešení. Na základ  toho budou rozvíjet další 
strategie vyrovnávání se s psychickou zát ží napomáhající zvládat stres vlastní i jiných 
lidí co nejlépe, a díky tomu smyslupln  a efektivn  jednat v komunikaci s druhými  
se zachováním vzájemného respektu pro ob  strany.  
 
Obsah vzd lávací aktivity: 
formulace o ekávání ú astník , zasazení do jejich pracovního kontextu,  
rozpoznávání vnit ních a vn jších p í in stresu v akutních i dlouhodobých p ípadech, 
reflexe a rozvoj vlastních strategií, které zvládání stresu napomáhají, 
pozitiva a negativa konfliktních situací pro rozvoj zdravých vztah , 
význam respektující komunikace pro zvládání konfliktních situací, pravidla konstruktivní 
zp tné vazby, 
role emocí ve stresových a konfliktních situacích, hledání zdroj  podpory, 
formulace vlastních cíl  ú astník . 
 
Zp sob ukon ení studia 
Praktický nácvik situací zvládání stresu a zp tná vazba. 
 
Doklad o ukon ení studia 
Osv d ení o ú asti. 
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Time management a plánování 
 

 
Odborný garant 
VPŠ a SPŠ MV v Praze, odd lení dalšího vzd lávání. 
 
Charakteristika cílové skupiny 
Osoby mající pracovní nebo služební pom r u bezpe nostních sbor  i na ministerstvu 
vnitra.  
 
Vstupní požadavky a podmínky pro p ijetí ke studiu 
Souhlas nad ízeného s vysláním na akci. 
 
Organizace studia 
Délka: 1 den, forma: denní. 
 
Po et ú astník  v jedné akci 
Minimáln : 5, optimáln : 10, maximáln : 16. 
 
Charakteristika obsahu  
Cílem vzd lávací aktivity je seznámit ú astníky se zásadami efektivního ízení asu, 
dopracovat se k dovednosti stanovovat cíle a priority, ukázat, že efektivní využívání 
asu napomáhá ke zvládání náro ných situací a stresu a významn  p ispívá k udržení 

psychické vyrovnanosti. 
 
Obsah vzd lávací aktivity: 
úvod do hospoda ení s asem, 
stanovení cíl  – cílový management jako zásadní sou ást asového managementu, 
plánování – metody plánování asu, 
rozhodování – priority, stanovení priorit, 
realizace – denní záznam, výkonnost a koncentrace, osobní denní rytmus, 
pravidla hospoda ení s asem (Pareto, Eisenhower) a praktické rady, jak šet it as, 
asové ztráty – ztrátové faktory, identifikace asových ztrát. 

 
Zp sob ukon ení studia 
Praktický nácvik time managementu pracovního dne a zp tná vazba. 
 
Doklad o ukon ení studia 
Osv d ení o ú asti. 
 


