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Oznámení ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva 
vnitra v Praze 

 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze – Centrum 
jazykového a dalšího vzdělávání nabízí mimořádnou nabídku studia v kurzech dalšího 
vzdělávání. 
 

Č. j. VPŠA-246/CJDV-2022 
 
 
 

 plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA 
vrchní rada 

 ředitelka školy 
 

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

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA 
VNITRA V PRAZE 

 
Centrum jazykového a dalšího vzdělávání 

Oddělení dalšího vzdělávání 
 
================================================================ 

 
Nabídka studia v kurzu dalšího vzdělávání pro vedoucí pracovníky 

Policie ČR v kalendářním roce 2023 
 

 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze (dále 
„VPŠ a SPŠ MV v Praze“), Centrum jazykového a dalšího vzdělávání, nabízí 
možnost rezervace ke studiu v kurzu dalšího vzdělávání. 
 
Uchazeči o účast v tomto kurzu, po udělení souhlasu služebního funkcionáře  
s personální pravomocí, tuto skutečnost nahlásí svému personálnímu pracovišti. 
Personální pracoviště provede rezervaci. 
 
Uchazeči budou ke studiu zařazeni chronologicky na základě data přihlášení. 
O zařazení ke studiu budou informováni prostřednictvím personálních a školských 
pracovišť na základě oznámení o přijetí v elektronické podobě generovaného v systému 
EKIS II. 
 
Forma studia je ryze distanční (e-learning). Ze zmíněného důvodu se ke studiu nevysílá 
klasickou formou, jako je tomu při prezenčním studiu. 
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KURZ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

termíny 
 

 

Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR 

kód akce termín počet dní / hodin 
termín rezervace 

v EKIS II 

P2/0274 15.02. – 15.03.2023 1 měsíc do 23. ledna 2023 

P2/0274 01.04. – 30.04.2023 1 měsíc do 9. března 2023 

P2/0274 15.05. – 15.06.2023 1 měsíc do 20. dubna 2023 

P2/0274 15.09. – 15.10.2023 1 měsíc do 23. srpna 2023 

P2/0274 01.11. – 30.11.2023 1 měsíc do 9. října 2023 

 
 
 
Kurz „Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR“ je kvalifikačním kurzem 
určeným pracovníkům Policie ČR zařazeným na systemizovaném služebním místě 
s příplatkem za vedení v 8. TT a vyšší.  
 
Školní vzdělávací program kurzu byl schválen příslušnými orgány Policejního prezidia 
ČR i Ministerstva vnitra ČR. Odborným garantem a recenzentem kurzu je odbor vnitřní 
kontroly PP ČR, zpracovatelem a konečným realizátorem je VPŠ a SPŠ MV v Praze. 
 
Přihlašování/Odhlašování účastníků realizují odpovědní pracovníci s EKIS II, 
resp. personální oddělení, optimálně před zafixováním kurzu.  
Nejpozdější přihlášení, které bude akceptováno, musí být alespoň 3 dny před 
ukončením probíhajícího termínu kurzu. 
 
Studium v tomto kurzu je podmíněno možností přístupu studujícího k počítači 
s vysokorychlostním připojením k internetu a kompetencí všeobecné informační 
gramotnosti. 
 
Vzdělávací program je realizován ryze distančně prostřednictvím e-learningu na 
internetovém portálu v LMS Moodle VPŠ a SPŠ MV v Praze. 
Časová dotace pro absolvování kurzu je maximálně 1 měsíc. Účastníci přihlášení 
v EKIS II mohou do kurzu poprvé (i následně) vstoupit kdykoli v době určené na termín 
kurzu, do něhož jsou zařazeni. Odhadovaný čistý čas studia je 15 hodin. 
 
Podmínkou absolvování kurzu je – po prostudování všech jeho částí – zvládnutí 
závěrečné zkoušky formou online auto-testu s výsledkem alespoň 80 % správných 
odpovědí. 
 
Pro sdělení komentářů ke kurzu slouží zpětnovazební dotazník, který je umístěn na 
stránkách kurzu v LMS Moodle. 
 
Osvědčení absolventů jsou realizátorem rozesílána cca do měsíce od uzavření termínu 
kurzu.   
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Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR 
 
Odborný garant 
Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR. 
 
Charakteristika cílové skupiny 
Kurz kvalifikační přípravy je určen pro pracovníky Policie České republiky zařazené na 
systemizovaném služebním místě s příplatkem za vedení v 8. TT a vyšší. 
  
Vstupní požadavky a podmínky pro přijetí ke studiu 
Kompetence všeobecné informační gramotnosti, tedy dovednosti pracovat na počítači 
a orientovat se ve webovém rozhraní. 
Možnost pravidelného přístupu studujícího k počítači se zvukovou kartou a s kvalitním 
připojením k internetu. 
Vlastnictví osobní emailové adresy. 
 
Organizace studia 
Délka: 1 měsíc, forma: distanční (e-learning). 
 
Počet účastníků v jedné akci 
Maximálně: 100. 
 
Charakteristika obsahu 
Obsah kurzu pokrývá problematiku korupce s důrazem na její dimenzi manažerskou: 
vedle obecných aspektů problematiky se zaměřuje na její zohlednění v řídících a 
kontrolních činnostech studujících – vedoucích příslušníků Policie ČR. Studující se zde 
proto vedle obecně teoretických informací např. k pojmu korupce, jejím příčinám, 
formám a právním zachycením setká i s problematikou prevence a represe korupčního 
jednání s ohledem na povinnosti a možnosti vedoucích pracovníků. 
 
Způsob ukončení studia 
Závěrečná písemná zkouška formou online autotestu. 
 
Místo studia 
E-learning Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze. 
 
Doklad o ukončení studia 
Osvědčení – kurz kvalifikační přípravy. 
 
  



                                                                                                                                       

4 
 

POSTUP REGISTRACE DO PORTÁLU A VSTUPU DO KURZU 
 

Do portálu LMS Moodle je nejprve nutné se registrovat, přístup do něj bude umožněn 
až po ukončení rezervací v systému EKIS II pouze přihlášeným k danému termínu 
kurzu. Prosíme, registrujte se až po fixaci! 
 
 
1) napište do internetového prohlížeče (např. Firefox, Edge) adresu: 

https://moodle.skolamv.cz/moodle/ (nebo klikněte na ikonu Moodle na internetových 
stránkách Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze 
vpravo dole) 

 
2) v levém dolním rohu stránky klikněte na: Začněte s vytvořením nového účtu! 

 
3) vyplňte přihlašovací údaje a klikněte na: Vytvořit můj nový účet 

 
4) poté, co Vám bude doručen e-mail od administrátora na adresu, kterou jste zadali 

v předchozím kroku, klikněte na odkaz v něm, čímž svůj účet potvrdíte  
 
5) klikněte v úvodní obrazovce portálu na: Další vzdělávání / Další vzdělávání 

příslušníků/zaměstnanců PČR/MV ČR / Problematika korupce pro vedoucí 
pracovníky Policie ČR 

 
6) do dialogu Klíč k zápisu vložte:  

 
y5ebb7c pro termín 15.02. – 15.03.2023 
4pdwqf4 pro termín 01.04. – 30.04.2023 
qq5v7br pro termín 15.05. – 15.06.2023 
r4gfxg9 pro termín 15.09. – 15.10.2023 
vnqrin2 pro termín 01.11. – 30.11.2023 

 
 
Nyní můžete začít studovat. Při každém dalším přihlašování již nemusíte používat 
jednorázové heslo zmíněné v předchozím kroku (tj. pro každé další přihlášení stačí 
absolvovat krok 1, vyplnit Uživatelské jméno a Heslo, které jste zadali při vytváření účtu 
+ kliknout na Přihlášení). Klíč ke vstupu do kurzu bude fungovat do ukončení termínu 
kurzu. 
 
POKUD BUDETE MÍT JAKÉKOLIV DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE STUDIJNÍHO PORTÁLU, 
KONTAKTUJTE NÁS NA ADRESE: cjdv@skolamv.cz 
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