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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:
Identifikátor organizační
složky státu:
IZO školy:

IČO:
DIČ:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:
Intranetová adresa:
ID datové schránky:
Zřizovatel:
Právní forma:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva
vnitra v Praze
680000011
200000098 (vyšší odborná škola)
200001019 (zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků)
200001027 (střední škola)
48135453
CZ48135453
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy
974845210, 974845382
974845750
podatelna@skolamv.cz
http://www.skolamv.cz
http://www.spshr.mv.cz
4zrkgbn
Ministerstvo vnitra České republiky, Nad Štolou 3,
170 34 Praha 7
organizační složka státu

Škola byla zřízena Ministerstvem vnitra České republiky dnem 1. ledna 1993 na dobu
neurčitou jako organizační složka státu.
Škola má status fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a patří do
Sítě přidružených škol UNESCO.
Škola má celorepublikovou působnost.
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Předmět činnosti a hlavní úkoly školy
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze poskytuje
v souladu se zřizovací listinou vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem, střední
odborné vzdělání s maturitní zkouškou a dále jazykové vzdělávání, vzdělávání
zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR a další vzdělávání pedagogických pracovníků na
základě rozhodnutí o udělení akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů
akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Škola se podílí na vzdělávání příslušníků Policie České republiky a zaměstnanců
v systému vzdělávacích programů rezortního vzdělávání, které jsou schváleny
Ministerstvem vnitra ČR. Příslušníkům a zaměstnancům poskytuje odborné kurzy v rámci
celoživotního vzdělávání, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení rezortu
MV poskytuje vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a plní
další úkoly uvedené ve zřizovací listině.
K zabezpečení předmětu činnosti zajišťuje škola služby na úseku ubytování, stravování,
školní knihovny, provozování střelnice, sportovních a kulturních zařízení, autodopravy,
autoopravárenství a činnost výcvikového a vzdělávacího střediska v Kryštofových
Hamrech.
Výše uvedené služby škola poskytuje k zabezpečení úkolů Ministerstva vnitra a Policie
ČR, ale i pro potřeby jiných rezortů, organizačních složek a bezpečnostních sborů státu,
státních organizací a po předchozím souhlasu zřizovatele i jiných osob.
Při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu škola spolupracuje zejména s útvary Policie
ČR a Ministerstva vnitra ČR, s odbornými pracovišti Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Holešově a dalšími
vzdělávacími institucemi.
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Vedení školy
Ředitel školy
do 31. 12. 2018
od 1. 1. 2019

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA
vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Jedlička
telefon: 974845200
e-mail: jedlickaz@skolamv.cz

Zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu
do 31. 12. 2018
od 1. 1. 2019

vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Kubeš
vrchní rada plk. Mgr. Radek Marcín
telefon: 974845201
e-mail: marcinr@skolamv.cz

Zástupce ředitele pro jazykové a další vzdělávání
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
telefon: 974845205
e-mail: sarochj@skolamv.cz
Zástupce ředitele pro ekonomický úsek
JUDr. Petr Hanzl
telefon: 974845214
e-mail: hanzlp@skolamv.cz
Vedoucí kanceláře ředitele školy
vrchní komisař mjr. Bc. Petr Krejčík
telefon: 974845241
e-mail: krejcikp@skolamv.cz
Vedoucí personálního oddělení
JUDr. Vladimír Řápek
telefon: 974845280
e-mail: rapekv@skolamv.cz
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Organizační struktura VPŠ a SPŠ MV v Praze
(platná od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)
Od 1. 9. 2018 platí nová organizační struktura školy. Vznikl odbor středního
policejního vzdělávání Sokolov.

K 31. 12. 2018 skončili ve funkci ředitel školy plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D.,
MBA, a zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu plk. Mgr. Tomáš Kubeš.
Od 1. 1. 2019 je ředitelem školy plk. Ing. Zdeněk Jedlička. Zástupcem ředitele
pro vzdělávání a výchovu byl ustanoven plk. Mgr. Radek Marcín.
Od 1. 1. 2019 platí nová organizační struktura – v rámci odboru středního
policejního vzdělávání Sokolov přibylo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů.

K 1. 5. 2019 dochází ke změně na ekonomickém úseku. Byl zrušen odbor
správy majetku, který byl nahrazen oddělením správy majetku. Zároveň došlo ke
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zrušení oddělení správy movitého majetku, správy nemovitého majetku a řízení
technologických činností, které se jako skupiny staly součástí oddělení správy
majetku.

K 1. 6. 2019 byla organizační struktura VPŠ a SPŠ MV v Praze změněna –
v rámci odboru středního policejního vzdělávání Sokolov přibylo oddělení policejního
vzdělávání.
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OBORY VZDĚLÁNÍ A KURZY, KTERÉ ŠKOLA REALIZUJE
a jsou zařazeny ve školském rejstříku nebo registrovány
Ministerstvem vnitra ČR
Studium pro získání stupně vzdělání
Kód a název vzdělávacího programu

Délka studia

Akreditace
MŠMT

obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

4leté

X

obor vzdělání 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení

3leté

X

obor vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost
obor vzdělání 68-42-N/05 Dopravně bezpečnostní činnost

3leté
3leté

X
X

Poznámka

Informatika a výpočetní technika
Kódové
označení
MV ČR

Název vzdělávacího programu

Délka studia

R2/0054

MS Access (verze 2007 a vyšší)

3 dny

R2/0055

MS Windows 2007 - základní kurz pro uživatele

1 den

P2/0154

MS PowerPoint – základní kurz

2 dny

P2/0155

MS Outlook – základní kurz

1 den

P2/0156

Internet – základní kurz

1 den

P2/0157

MS Excel – pro pokročilé

2 dny

P2/0158

MS Word – pro pokročilé

2 dny

P2/0159

MS Excel – základní kurz

2 dny

P2/0162

MS Word – základní kurz

2 dny

P2/0163

Tvorba webových stránek
Automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní kurz
MS PowerPoint – pokročilé techniky

3 dny

P2/0182
P2/0184

Poznámka

1 den
2 dny

Ochrana utajovaných informací
Kódové
označení
MV ČR

Název vzdělávacího programu

R2/0038

Základní kurz ochrany utajovaných informací

R2/0041

Specializační kurz – bezpečnostní správa KO

R2/0042

Specializační kurz – KTA

R2/0046

Specializační kurz – HCryptS
Bezpečnostní správa informačního systému
nakládajícího s utajovanou informací
Administrativní bezpečnost – vedení JP pro evidenci
utajovaných dokumentů s platností na 3 roky
Fyzická bezpečnost – zpracování projektu s platností
kvalifikace na 3 roky

R2/0053
R3/0020
R3/0024
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Délka studia

5 dnů
(1 týden)
5 dnů
(1 týden)
5 dnů
(1 týden)
1 den
5 dnů
(1týden)
2 dny
2 dny

Poznámka

Kontrola a stížnosti
Kódové
označení
MV ČR

P2/0125
P2/0171

Název vzdělávacího programu

Kontrolní pracovník Policie ČR
Kontrolní pracovník Policie ČR na úseku kontroly
ekonomických činností

Délka studia

Poznámka

2 týdny
2 týdny

Oblast pedagogiky
Kódové
označení
MV ČR

Název vzdělávacího programu

Délka studia

H4/004

Tvorba studijních opor v e-learningovém a distančním
7 hodin
vzdělávání
Tutoring v e-learningu a distančním vzdělávání
5 hodin

M2/0320

Aktualizační výuka českého jazyka

2 dny

R2/0052

Základy andragogiky

2 dny

R2/0204

Specifické poruchy učení

1 den

R2/0205
R2/0214

Poruchy chování
Interaktivní tabule v praxi – začátečníci

1 den
1 den

R2/0215

Interaktivní tabule v praxi – mírně pokročilí

1 den

R2/0216

Interaktivní tabule v praxi – pokročilí

1 den

R2/0217

Základní ovládání LMS Moodle pro začátečníky

1 den

R2/0218

LMS Moodle pro pokročilé

1 den

R2/0219

Bakaláři – program z pohledu pedagogického
pracovníka

1 den

R2/0220

Bakaláři – program z pohledu vedoucího nebo
metodického pracovníka

1 den

R2/0221

Problémové situace ve výuce a u zkoušky

1 den

R2/0227

Metodika výuky českého jazyka pro cizince

3 dny po 90
minutách

R2/0231

Prevence šikany

1 den

H4/002

R2/0232

Studium pedagogiky pro učitele

150 hodin

Akreditace
MŠMT

Poznámka

X
X

X

Akreditace č. j.
MŠMT-8412/
2019-2-449
z 11. 6. 2019

Oblast práva a právních norem
Kódové
označení
MV ČR

Název vzdělávacího programu

Délka studia

Poznámka

R2/0057

Monitoring, audit a kontrola projektů SF EU

2 měsíce

e-learning

R2/0058

Administrace, řízení a management projektů SF EU

2 měsíce

e-learning

R2/0213

Nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR)

1 den

R2/0230

Právní minimum pro pedagogy

1 den

-9-

Personalistika a psychologie
Kódové
označení
MV ČR

Název vzdělávacího programu

Délka studia

Poznámka

H4/005

Asertivita pro vedoucí pracovníky

1 den

M2/0313

Relaxace a relaxační techniky

1 den

M2/0319

Metody pro posílení a aktivizaci paměti

1 den

P3/0050

Komunikace a řešení specifických situací s občany

2 měsíce

e-learning

P3/0065

Základy lidských práv

1 měsíc

e-learning

P3/0066

Profesní etika Policie ČR

1 měsíc

e-learning

P3/0067

Rovné příležitosti z pohledu Policie ČR

1 měsíc

e-learning

P3/0068

Problematika korupce z pohledu Policie ČR

1 měsíc

e-learning

R2/0200

1 den

R2/0203

Efektivní komunikační dovednosti
Stres management – zvládání konfliktů a zátěžových
situací na pracovišti
Grafologie 2 – základní pravidla pro analýzu rukopisu
a kreseb
Time management a plánování

R2/0206

Práce s osobními daty a ochrana osobních údajů

1 den

R2/0207

Prezentace s Prezi – prezentace jiným způsobem

1 den

R2/0208

Prezentační dovednosti – základní

2 dny

R2/0209

Komunikace v krizových situacích s médii

1 den

R2/0210

Self management pro vedoucí pracovníky

1 den

R2/0212

Prezentace podle Steva Jobse

2 dny

R2/0222

Grafologie 1 – základní pravidla pro analýzu rukopisu

1 den

R2/0224

Prezentace s podporou PowerPointu

1 den

R2/0225

Posílení sebejistoty při vzdělávání

3 dny

R2/0226

Sociální sítě

1 den

R2/0228
R2/0229

Kritické myšlení
Efektivní komunikace v praxi

1 den
2 dny

R2/0201
R2/0202

1 den
1 den
1 den

Ostatní vzdělávání
Kódové
označení
MV ČR

R2/0211
R2/0223

Název vzdělávacího programu

Délka studia

Poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život 2 dny
Problematika korupce pro pracovníky VPŠ a SPŠ MV
1 měsíc
v Praze

Poznámka

e-learning – školení

Akce s platností pro Policii ČR, kvalifikační příprava, vládní úkoly,
korupce
Kódové
označení
MV ČR

Název vzdělávacího programu

P2/0274

Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie
ČR
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Délka studia

1 měsíc

Poznámka

e-learning

Jazykové kurzy
Kódové
označení
MV ČR

Název vzdělávacího programu

R4/0001

Anglický jazyk – jazyková zkouška MV 1. stupně

R4/0002

AJ – zkouška MV 1. stupně – externí výuka

R4/0003

Délka studia

Označení
realizovaných

5x 2 týdny (300 h)

X

AJ – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0004

Přijímací zkouška ke studiu AJ – 2. stupeň

1 den (6 h)

X

R4/0005

Anglický jazyk – jazyková zkouška MV 2. stupně (B1)

5x 2 týdny (300 h)

X

R4/0006

AJ – zkouška MV 2. stupně – externí výuka

R4/0007

AJ – zkouška MV 2. stupně po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0008

Přijímací zkouška ke studiu AJ – 3. stupeň

R4/0009

Anglický jazyk – zkouška MV 3. stupně

10x 2 týdny (600 h)

X

R4/0010

AJ – zkouška MV 3. stupně – externí výuka

R4/0011

AJ – zkouška MV 3. stupně po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0012

Německý jazyk – jazyková zkouška MV 1. stupně

5x 2 týdny (300 h)

X

R4/0013

NJ – zkouška MV 1. stupně – externí výuka

R4/0014

NJ – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0015

Přijímací zkouška ke studiu NJ – 2. stupeň

1 den (6 h)

X

R4/0016

Německý jazyk – jazyková zkouška MV 2. stupně (B1) 5x 2 týdny (300 h)

R4/0017

NJ – zkouška MV 2. stupně – externí výuka

R4/0018

NJ – zkouška MV 2. stupně po samostatné přípravě

R4/0019

Přijímací zkouška ke studiu NJ – 3. stupeň

R4/0020

Německý jazyk – zkouška MV 3. stupně

R4/0021

NJ – zkouška MV 3. stupně – externí výuka

R4/0022

X

2 dny (12 h)

X

NJ – zkouška MV 3. stupně po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0023

Ruský jazyk – jazyková zkouška MV 1. stupně

5x 2 týdny (300 h)

X

R4/0024

RJ – 1. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0025

Přijímací zkouška ke studiu RJ – 2. stupeň

R4/0026

Ruský jazyk – jazyková zkouška MV 2. stupně (B1)

R4/0027

RJ – 2. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0028

Přijímací zkouška ke studiu RJ – 3. stupeň

R4/0029

Ruský jazyk – 3. stupeň

R4/0030

RJ – 3. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0031

Francouzský jazyk – jazyková zkouška MV 1. stupně

5x 2 týdny (300 h)

X

R4/0032

FJ – zkouška MV 1. stupeň – externí výuka

R4/0033

FJ – zkouška MV 1. stupeň – po samostatné přípravě

R4/0034

Přijímací zkouška ke studiu FJ – 2. stupeň

R4/0035

FJ – Jazyková zkouška MV 2. stupně (B1)

R4/0036

FJ – zkouška MV 2. stupeň – externí výuka

R4/0037

FJ – zkouška MV 2. stupeň – po samostatné přípravě

2 dny (12 h)

X

R4/0038

Přijímací zkouška ke studiu FJ – 3. stupeň

R4/0039

Francouzský jazyk – 3. stupeň

R4/0040

Francouzský jazyk – 3. stupeň – externí výuka

R4/0041

FJ – 3. stupeň – zkouška po samostatné přípravě
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R4/0042

Španělský jazyk – I. stupeň

R4/0043

ŠJ – I. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0044

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ – II. stupeň

R4/0045

Španělský jazyk – II. stupeň

R4/0046

ŠJ – II. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0047

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ – III. stupeň

R4/0048

Španělský jazyk – III. stupeň

R4/0049

ŠJ – III. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0050

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ – IV. stupeň

R4/0051

Španělský jazyk – IV. stupeň

R4/0052

ŠJ – IV. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0053

Italský jazyk – I. stupeň

R4/0054

IJ – I. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0055

Přijímací zkouška ke studiu IJ – II. stupeň

R4/0056

Italský jazyk – II. stupeň

R4/0057

IJ – II. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0058

Přijímací zkouška ke studiu IJ – III. stupeň

R4/0059

Italský jazyk – III. stupeň

R4/0060

IJ – III. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0061

Přijímací zkouška ke studiu IJ – IV. stupeň

R4/0062

Italský jazyk – IV. stupeň

R4/0063

IJ – IV. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0065

Polský jazyk – I. st. – zkouška po samostatné přípravě

R4/0067

PJ – II. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0069

PJ – III. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0071

PJ – IV. stupeň – zkouška po samostatné přípravě

R4/0072

Španělský jazyk – I. stupeň – externí výuka

R4/0073

Španělský jazyk – II. stupeň – externí výuka

R4/0074

Španělský jazyk – III. stupeň – externí výuka

R4/0075

Španělský jazyk – IV. stupeň – externí výuka

R4/0076

Kurz AJ – blended-learning – zkouška MV 1. stupně

R4/0077

Kurz NJ – blended-learning – zkouška MV 1. stupně

R4/0078

Kurz RJ – blended-learning – zkouška MV 1. stupně

R4/0079

Kurz FJ – blended-learning – zkouška MV 1. stupně

R4/0080

Anglický jazyk – jazyková zkouška MV 2. stupně (B2)

R4/0081

Anglický jazyk – jazyková zkouška MV 3. stupně (C1)

R4/0082

FJ – jazyková zkouška MV 2. stupně (B2)

R4/0083

FJ – jazyková zkouška MV 3. stupně (C1)

R4/0084

NJ – jazyková zkouška MV 2. stupně (B2)

R4/0085

NJ – jazyková zkouška MV 3. stupně (C1)

R4/0086

Ruský jazyk – jazyková zkouška MV 2. stupně (B2)

R4/0087

Ruský jazyk – jazyková zkouška MV 3. stupně (C1)

R4/0088

Přijímací zkouška ke studiu AJ (B2)

R4/0089

Přijímací zkouška ke studiu NJ (B2)

R4/0090

Přijímací zkouška ke studiu FJ (B2)
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5x týden (150 h)

X

1 den (6 h)

X

R4/0091

Přijímací zkouška ke studiu RJ (B2)

R5/0001

Kurz českého jazyka

R5/0003

Anglický jazyk, zdokonalovací kurz po 2. stupni

2 týdny (60 h)

X

R5/0004

Anglický jazyk, zdokonalovací kurz po 3. stupni

2 týdny (60 h)

X

R5/0005

Německý jazyk, zdokonalovací kurz po 1. stupni

R5/0006

Německý jazyk, zdokonalovací kurz po 2. stupni

2 týdny (60 h)

X

R5/0007

R5/0009

Německý jazyk, zdokonalovací kurz po 3. stupni
Zdokonalovací kurz RJ pro pracovníky PČR, kteří se
při výkonu služby setkávají s příslušníky rusky
hovořícího etnika
FJ, zdokonalovací kurz po 2. a 3. stupni

R5/0010

Španělský jazyk, zdokonalovací kurz po II. stupni

R5/0011

ŠJ, zdokonalovací kurz po III. a IV. stupni

R5/0012

Italský jazyk, zdokonalovací kurz po III. a IV. stupni

R5/0014

Italský jazyk, zdokonalovací kurz po II. stupni

R5/0015

Jiná jazyková výuka

R5/0016

Nástavbový kurz AJ pro pokročilé (po 3. stupni MV)

R5/0017

Přípravný kurz ke zkoušce MV 1. stupně z NJ

R5/0018

Přípravný kurz ke zkoušce MV 2. stupně z NJ

R5/0019

Zdokonalovací poslechový kurz po 1. stupni z NJ

R5/0020

Anglický jazyk PJZ pro příslušníky Policie ČR SCP

R5/0021

Německý jazyk PJZ pro příslušníky Policie ČR SCP

R5/0022

Ruský jazyk PJZ pro příslušníky Policie ČR SCPP

R5/0023

Německý jazyk PJZ pro příslušníky Policie ČR SPP

R5/0024

R5/0029

Anglický jazyk PJZ pro příslušníky SPP
Anglický jazyk – odborná jazyková přípr. pro přísl.
PČR SPP, SŽP, SDP a sl. pro zbraně a bezp. materiál
Německý jazyk – odborná jazyková přípr. pro přísl.
PČR SPP, SŽP, SDP a sl. pro zbraně a bezp. materiál
Německy s detektivním příběhem – zdokonalovací
kurz po 1. stupni
Německy s internetem – zdokonalovací kurz po 2.
stupni
Profesní francouzština pro cizineckou policii

R5/0030

Francouzský jazyk prostřednictvím médií A2, B1

12x 1 den/3 h (36 h)

X

R5/0031

Zdokonalovací konverzační kurz po 2. stupni – FJ

1 týden (30 h)

X

R5/0032

Zdokonalovací konverzační kurz po 2. stupni – ŠJ

R5/0033

Zdokonalovací konverzační kurz po 2. stupni – IJ

R5/0034

Aktualizační kurz po 1. stupni – francouzský jazyk

1 týden (30 h)

X

R5/0035

Aktualizační kurz po I. stupni – španělský jazyk

R5/0036

Aktualizační kurz po I. stupni – italský jazyk

R5/0037

Úvod do studia francouzského jazyka

1 týden (30 h)

X

R5/0038

Přípravný kurz ke zkoušce MV 1. stupně z AJ

R5/0039

Přípravný kurz ke zkoušce MV 2. stupně z AJ

R5/0040

Zdokonalovací kurz anglického jazyka (A2)

1 týden (30 h)

X

R5/0041

Zdokonalovací kurz AJ pro manažery (B1)

R5/0042

Zdokonalovací kurz FJ pro manažery (A2)

R5/0008

R5/0025
R5/0026
R5/0027
R5/0028
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R5/0043

Zdokonalovací kurz FJ pro manažery (B1)

R5/0044

Zdokonalovací kurz IJ pro manažery (A2)

R5/0045

Zdokonalovací kurz IJ pro manažery (B1)

R5/0046

Zdokonalovací kurz NJ pro manažery (A2)

R5/0047

Zdokonalovací kurz NJ pro manažery (B1)

R5/0048

Zdokonalovací kurz RJ pro manažery (A2)

R5/0049

Zdokonalovací kurz RJ pro manažery (B1)

R5/0050

Zdokonalovací kurz ŠJ pro manažery (A2)

R5/0051

Zdokonalovací kurz ŠJ pro manažery (B1)

R5/0052

Německý jazyk pro kriminalisty (B1)

R5/0053

Zdokonalovací kurz po 1. stupni – ruský jazyk

R5/0054

R5/0063

Kurz AJ pro účastníky zahraničních mírových opatření
Kurz RJ pro příslušníky HZS ČR se služebním
zařazením v operačním a inf. středisku (zač.)
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce
SCP I – anglický jazyk
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce
SCP II – anglický jazyk
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce
SCP I – německý jazyk
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce
SCP II – německý jazyk
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce
SCP I – ruský jazyk
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce
SCP II – ruský jazyk
Kurz RJ pro příslušníky HZS ČR se služebním
1 týden (30 h)
zařazením v operačním a inf. středisku – mírně pokr.
Anglický jazyk pro členy antikonfliktních týmů (AKT)
5x týden (150 h)

R5/0064

SCP – ruský jazyk pro začátečníky

R5/0065

Anglický jazyk pro dopravní policii

R5/0066

Ruský jazyk pro dopravní policii

R5/0067

Německý jazyk pro dopravní policii

R5/0068

Přípravný kurz ke zkoušce MV 1. stupně z FJ

R5/0069

Úvod do studia ruského jazyka

R5/0070

R5/0074

Úvod do studia anglického jazyka
Anglický jazyk – zdokonalovací kurz pro pracovníky
telefonního centra tísňového volání 112
Německý jazyk – zdokonalovací kurz pro pracovníky
telefonního centra tísňového volání 112
Ruský jazyk – zdokonalovací kurz pro pracovníky
telefonního centra tísňového volání 112
FJ – přípravný kurz ke zkoušce MV – B1

R5/0075

FJ – zdokonalovací poslechový kurz po zk. MV – A2

R5/0076

FJ – zdokonalovací poslechový kurz po zk. MV – B1

R5/0077

Francouzský jazyk prostřednictvím médií – B2, C1

R5/0055
R5/0056
R5/0057
R5/0058
R5/0059
R5/0060
R5/0061
R5/0062

R5/0071
R5/0072
R5/0073

- 14 -

1 týden (30 h)

2 týdny (60 h)

X

X
X

X

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Přehled pracovníků školy (stav k 31. 8. 2019)
Zaměstnanci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

213

40

173

Vedoucí pracovníci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

31

6

25

Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

Policisté

28

12

Občanští zaměstnanci

74

99

Celkem

102

111

213

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením: 2
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze se otevřeně
připojuje k filozofii a praktické politice rovných příležitostí a prevence diskriminace,
k úsilí o vyjasnění a zlepšení podmínek v oblasti prosazování rovných příležitostí a
prevence diskriminace ve vztahu k vlastním zaměstnancům a zaměstnankyním, a to
jak na úrovni systémové, tak na úrovni ryze praktické.
Zaměstnanci školy

Ženy

Muži

Policisté

40

10

30

Občanští zaměstnanci

173

89

84

Celkem

213

99

114

Ženy

Muži

Pedagogičtí pracovníci
Policisté

28

10

18

Občanští

74

52

22

Celkem

102

62

40

Ženy

Muži

Nepedagogičtí pracovníci
Policisté

12

0

12

Občanští zaměstnanci

99

37

62

Celkem

111

37

74
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Kvalifikace a praxe pracovníků školy
Vedoucí pracovníci školy
Policisté

ɸ praxe
(v letech)

Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

SO bez mat.

0

0

1

40

SO s mat.

0

0

1

35

VO

0

0

2

21

VŠ - Bc.

1

26

2

17

VŠ - Mgr.

5

24

16

35

VŠ - Ph.D.

0

0

3

16

Celkem

6

24

25

30

Policisté

ɸ praxe
(v letech)

Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

SO s mat.

0

0

4

21

VO

0

0

0

0

VŠ - Bc.

0

0

3

7

VŠ - Mgr.

27

21

63

23

VŠ - Ph.D.

1

25

4

16

Celkem

28

21

74

22

Policisté

ɸ praxe
(v letech)

Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

Základní

0

0

6

30

SO bez mat.

0

0

22

30

SO s mat.

4

25

34

33

VO

1

19

4

21

VŠ - Bc.

3

24

12

24

VŠ - Mgr.

4

22

20

33

VŠ - Ph.D.

0

0

1

18

Celkem

12

23

99

30

Stupeň vzdělání

Pedagogičtí pracovníci
Stupeň vzdělání

Nepedagogičtí pracovníci
Stupeň vzdělání
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Ocenění pracovníků školy
Ve školním roce 2018/2019 získali pracovníci školy následující ocenění:
Služební medaile PČR

Za zásluhy o bezpečnost

0

Služební medaile PČR

Za věrnost I. stupně

0

Služební medaile PČR

Za věrnost II. stupně

2

Služební medaile PČR

Za věrnost III. stupně

2

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 I. stupně

2

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 II. stupně

3

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 III. stupně

14

Plaketa ředitele

6

Slavnostní ocenění pracovníků školy - 13. 12. 2018
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Přijímací řízení do studia pro získání stupně vzdělání pro školní rok
2018/2019
Přijímací zkoušky do VPŠ se pro školní rok 2018/2019 nekonaly. Počet přihlášených
studentů nepřekročil možnosti školy pro přijetí.
Přihlášky do 1. ročníku VPŠ pro školní rok 2018/2019

Počet

Nastoupilo

Muži

55

43

Ženy

26

18

Celkem

81

61

Přijímací zkoušky do SPŠ se pro školní rok 2018/2019 konaly v 1. kole dne 12. 4. 2018
(1. termín), 16. 4. 2018 (2. termín) a v náhradních termínech 10. a 11. 5. 2018.
Přihlášky do 1. ročníku SPŠ pro školní rok 2018/2019

Počet

Nastoupilo

Chlapci

221

54

Dívky

212

50

Celkem

433

104

Oblasti pedagogiky, IVT, celoživotní vzdělávání zaměstnanců atd.
Počet

Kurzy
MS Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

23

MS Word (základní kurz)

26

Kontrolní pracovník Policie ČR

17

Fyzická bezpečnost

21

Administrativní bezpečnost

143

Základní kurz ochrany utajovaných informací

17

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany
Bezpečnostní správa informačního systému nakládajícího s utajovanou
informací
Vzdělávací aktivity pořádané oddělením dalšího vzdělávání CJDV v oblastech
pedagogiky, práva a právních norem, personalistiky a psychologie, v ostatním
vzdělávání a ve vládních úkolech

8

1550

Celkem

1809

Jazykové vzdělávání

Počet

4

Intenzivní kombinované kurzy + e-learning

208

Zdokonalovací a přípravné kurzy

100

Zkoušky po samostatné přípravě

69

Celkem

377
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Přijímací řízení do studia pro získání stupně vzdělání pro školní rok
2019/2020
Přijímací zkoušky do VPŠ se pro školní rok 2019/2020 nekonaly. Počet přihlášených
studentů nepřekročil možnosti školy pro přijetí.
Přihlášky do 1. ročníku VPŠ pro školní rok 2019/2020

Počet

Muži

44

Ženy

18

Celkem

62

Přijímací zkoušky do SPŠ se pro školní rok 2019/2020 konaly v 1. kole ve dnech 12.
4. 2019 (1. termín), 15. 4. 2019 (2. termín) a v náhradních termínech 13. a 14. 5. 2019.
Přihlášky do 1. ročníku SPŠ pro školní rok 2017/2018

Počet

Chlapci

261

Dívky

267

Celkem

528

Přijímací zkoušky do 1. ročníku SPŠ pro školní rok
2019/2020
1. kolo

Zúčastněno

Přijato

CH

D

CH

D

253

260

77

59

513

136

Z přijatých žáků bylo 84 přijato do školy v Praze 9 - Hrdlořezích a 52 do odloučeného
pracoviště středního policejního vzdělávání Sokolov.

Fyzické testy v rámci přijímacího řízení – 12. 4. 2019
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Počet všech studujících v jednotlivých typech vzdělávání, kteří
studovali v době od září 2018 do srpna 2019
Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

36

25

2. ročník

35

29

3. ročník

38

38

Celkem

109

92

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

7

4

2. ročník

0

0

3. ročník

4

4

Celkem

11

8

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

18

15

2. ročník

12

11

Bezpečnostně právní činnost (VPŠ)

Dopravně bezpečnostní činnost (VPŠ)

Přípravné trestní řízení (VPŠ)

3. ročník

8

6

Celkem

38

32

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

110

107

2. ročník

83

83

3. ročník

67

67

Celkem

260

257

Bezpečnostně právní činnost (SPŠ)

Oblasti pedagogiky, IVT, celoživotní vzdělávání zaměstnanců atd.

Počet

MS Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

23

MS Word (základní kurz)

26

Kontrolní pracovník Policie ČR

17

Fyzická bezpečnost

21

Administrativní bezpečnost

143

Základní kurz ochrany utajovaných informací

17

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany
Bezpečnostní správa informačního systému nakládajícího s utajovanou
informací
Vzdělávací aktivity pořádané oddělením dalšího vzdělávání CJDV v oblastech
pedagogiky, práva a právních norem, personalistiky a psychologie, v ostatním
vzdělávání a ve vládních úkolech

8

1550

Celkem

1809
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4

Jazykové kurzy
Intenzivní kombinované kurzy + e-learning

Počet
208

Zdokonalovací a přípravné kurzy

100

Zkoušky po samostatné přípravě

69

Celkem

377

Školská budova – specializované učebny a aula

Centrum jazykového a dalšího vzdělávání – jazykové učebny
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Tabulky vykazují výsledky vzdělávání ve VPŠ, SPŠ a ukončených kurzech ve školním
roce 2018/2019.

Úspěšní studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

25

11

2. ročník – kombinované studium

29

6

3. ročník (absolutorium) – kombinované studium

38

0

Celkem

92

17

Úspěšní studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

4

3

2. ročník – kombinované studium

0

0

3. ročník (absolutorium) – kombinované studium

4

0

Celkem

8

3

Úspěšní studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

15

3

2. ročník – kombinované studium

11

1

3. ročník (absolutorium) – kombinované studium

6

2

Celkem

32

6

Bezpečnostně právní činnost (VPŠ)

Dopravně bezpečnostní činnost (VPŠ)

Přípravné trestní řízení (VPŠ)

Absolutorium
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 2/2006
Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra provádějí
některá ustanovení školského zákona, v platném znění, se v naší škole konalo
absolutorium studentů VPŠ, kteří ve školním roce 2018/2019 řádně ukončili 3. ročník
studia vzdělávacích oborů 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost, 68-42-N/05
Dopravně bezpečnostní činnost a 68-42-N/03 Přípravné trestní řízení.
Absolutoria se z celkového počtu 48 zúčastnilo 48 studentů v řádném termínu a 2
studenti z předchozích běhů (1 student nekonal obhajobu absolventské práce).
Absolutorium se konalo ve dnech 3. - 5. června 2019.
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Funkce předsedů zkušebních komisí vykonávali pracovníci Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy MV v Holešově, s níž naši školu váže dlouhodobá spolupráce
a součinnost.
Předsedové zkušebních komisí hodnotili absolutorium jako dobře zajištěné po stránce
organizační, materiální i personální, zároveň ocenili dobrou připravenost studentů.
Výsledky absolutoria:





prospěl/a s vyznamenáním
prospěl/a
neprospěl/a
nekonal/a

23
24
2
1

Slavnostní vyřazení studentů VPŠ – 6. 6. 2019

Bezpečnostně právní činnost (SPŠ)

Úspěšní žáci

Neúspěšní žáci

1. ročník

107

3

2. ročník

83

1

3. ročník

67

2

Celkem

257

6
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František Januška z 2. C, žák roku 2018/2019

Oblasti pedagogiky, IVT, celoživotní vzdělávání zaměstnanců atd.

Počet
úspěšní/neúspěšní

MS Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

23/0

MS Word (základní kurz)

26/0

Kontrolní pracovník Policie ČR

17/0

Fyzická bezpečnost

21/0

Administrativní bezpečnost

143/0

Základní kurz ochrany utajovaných informací

17/0

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany
Bezpečnostní správa informačního systému nakládajícího s utajovanou
informací
Vzdělávací aktivity pořádané oddělením dalšího vzdělávání CJDV
v oblastech pedagogiky, práva a právních norem, personalistiky a
psychologie, v ostatním vzdělávání a ve vládních úkolech

8/0

1543/7

Celkem

1802/7

4/0

Počet
úspěšní/neúspěšní

Jazykové kurzy
Intenzivní kombinované kurzy + e-learning

156/211

Zdokonalovací a přípravné kurzy

100/0

Zkoušky po samostatné přípravě

61/8

Celkem

317/29

Počet studentů přijatých a počet studentů konajících zkoušku se neshoduje z důvodu ukončování
studia v jeho průběhu a dále studia v rámci 3. stupňů (zkouška je realizována až na konci 2. pololetí
školního roku).
1

- 24 -

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Studium pedagogických pracovníků školy v období 1. září 2018 – 31. srpna 2019
Druh a stupeň
vzdělání

Policisté

Občanští zaměstnanci

ukončili

studují

ukončili

studují

DPS

1

0

1

1

VO

0

0

0

0

VŠ – Bc.

0

0

0

0

VŠ – Mgr.

0

0

0

0

VŠ - Ph.D.

0

0

0

0

Celkem

1

0

1

1

Za účelem posilování profesionálních policejních i pedagogických dovedností
absolvují vybraní pedagogičtí pracovníci školy studijní pobyty na výkonných útvarech
Policie ČR, ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově i v policejních školách v zahraničí, ve
školních policejních střediscích krajských ředitelství PČR, v civilních vzdělávacích
institucích a zařízeních MŠMT. Zprávy ze všech studijních pobytů jsou zakládány u
příslušných vedoucích oddělení.
Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců školy, především vyučujících, metodiků
a pedagogů-metodologů, je zajišťováno také formou instrukčně metodických
zaměstnání (dále „IMZ“) ve škole, rezortních odborných seminářů, přednášek,
společných projektů s rezortními odbornými i školskými institucemi, úzkou spoluprací
a konzultacemi s odbornými partnery uvedenými v přehledu subjektů spolupráce.
Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků je věnována patřičná pozornost, je
zaměřeno na potřeby výuky. Uskutečňuje se v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, a
s ustanoveními vyhlášky č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické
pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra, v platném znění, s přihlédnutím k
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, v platném znění, k vyhlášce č. 263/2007 Sb., kterou se
stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným
svazkem obcí (§ 5 Volno k samostudiu), v platném znění, a k vyhlášce č. 317/2005
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, v platném znění.
Další vzdělávání je zaměřeno na metodiku výuky na střední škole, na práci
s mladistvými, řešení případných problémů s nimi, na právní minimum a time
management a plánování, na metodiku výuky dospělých i na zvládnutí nových
technologií užívaných ve výuce.
Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dosáhla účast pedagogických pracovníků na IMZ,
přednáškách, seminářích, kurzech v průměru zhruba tři akce na učitele za školní rok
kromě dlouhodobého studia a studijních pobytů.
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2018/2019 a
- 25 -

dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl zpracován podle
výše uvedených právních předpisů. Umožnil případnou aktualizaci v průběhu školního
roku tak, aby bylo včas reagováno na aktuální potřeby. Akcentuje dlouhodobé potřeby
ve vztahu k odbornosti a kvalifikovanosti, aby byla optimálně zajištěna veškerá výuka
i výchovné cíle.
VPŠ a SPŠ MV v Praze obdržela dne 11. 6. 2019 akreditaci vzdělávacího programu
„Studium pedagogiky pro učitele“. První běh předmětného vzdělávacího programu
začalo oddělení dalšího vzdělávání Centra jazykového a dalšího vzdělávání
organizovat a realizovat od 2. 9. 2019. Oddělení dalšího vzdělávání rovněž pracovalo
a stále pracuje na změnách akreditací kurzů „Tutoring v e-learningu a distančním
vzdělávání“ a „Tvorba studijních opor v e-learningovém a distančním vzdělávání“ a na
znovuobnovení registrovaného vzdělávacího programu týkajícího se studia
pedagogiky pro rezort vnitra. Průběžně poskytuje metodickou a specializovanou
poradenskou činnost pedagogům, zajišťuje lektorské zázemí pro jednotlivé vzdělávací
aktivity včetně další tvorby a aktualizace vzdělávacích programů DVPP.
Škola je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, v jejímž rámci prezentuje
svou činnost, sdílí zkušenosti a názory a inspiruje se v přípravě dalšího vzdělávání
dospělých.

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
V hodnoceném období škola rozvíjela mnohostranné aktivity z oblasti prezentace
vlastní pedagogické práce s cílem pomáhat vytvářet v očích veřejnosti pozitivní obraz
o výuce ve vyšší policejní škole a o znovu otevřené střední policejní škole.
Využití komunikačních prostředků internetu
V průběhu školního roku byly průběžně aktualizovány webové stránky školy.
Podávají veřejnosti aktuální informace o škole, jejích vzdělávacích programech,
harmonogramu školního roku, učebním plánu, jednotlivých předmětech, používaných
učebnicích, školním řádu a o realizovaných školních i mimoškolních aktivitách. Na
úřední desce jsou vyvěšeny veškeré povinně zveřejňované informace. Stránky dále
obsahují kontakty na vedení školy a její pracovníky (včetně výchovného poradce,
metodika prevence a školního psychologa), kontaktní formulář k zasílání dotazů,
odpovědi na nejčastěji kladené otázky, dokumenty ke stažení a další.
V současné době probíhá aktualizace internetových a intranetových stránek školy.
Škola vlastní profil na webových stránkách facebook.com k poskytování aktuálních
informací, základních dat o škole, odkazování na její webové stránky atd.
Je využívána webová aplikace Bakalář, která umožňuje komunikaci mezi všemi činiteli
výchovně-vzdělávacího procesu a která slouží i k rychlé informaci mezi učiteli a rodiči.
Náborová činnost
Vedle internetu využívá škola k prezentaci své činnosti propagační brožury, denní tisk
a pravidelná periodika, účastní se tzv. burz škol a pořádá den otevřených dveří.
Účast na burzách škol
Ve školním roce 2018/2019 se škola zúčastnila prezentací škol v Kladně (9. a 10. 10.
2018), v Kolíně (15. 10. 2018), v Ostrově (27. 9. 2018), v Chebu (4. 10. 2018) a
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Sokolově (11. 10. 2018). Škola se pravidelně účastní přehlídky škol Schola Pragensis
(22. - 24. 11. 2018), aby zájemcům o studium nabídla vzdělávání ve střední policejní
škole. Naši zástupci včetně žáků představovali školu zájemcům, poskytovali jim
letáčky o škole a podávali jim informace k budoucímu studiu a možnému uplatnění
absolventů vzdělávání. Nejčastěji kladené dotazy zájemců se týkaly přijímacího řízení,
podmínek přijetí ke studiu, počtu přijímaných uchazečů a obsahu vzdělávání.
Účast na burzách škol byla v gesci oddělení zabezpečení výuky a personálního
oddělení, účastnili se také žáci a učitelé školy.
Naše prezentace na burzách škol byla jako vždy velmi úspěšná, žáci i jejich rodiče
projevili o školu enormní zájem.

Schola Pragensis 22.-24. 11. 2018
Den otevřených dveří
1. 12. 2018 škola otevřela brány zájemcům o střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Během dne otevřených dveří se potenciální žáci, jejich rodiče a veřejnost (celkem cca
1200 návštěvníků) měli možnost seznámit s areálem, učebnami, internátem, jídelnou,
tělocvičnami, posilovnou, ale i s konkrétními garanty jednotlivých předmětů. Součástí
dne otevřených dveří byly i ukázky zajímavých policejních činností. Velký zájem byl
zejména o informační besedy, které se odehrávaly v naší aule. Během těchto diskusí
se zájemci aktivně ptali na chod školy a veškeré aktivity spojené s výchovněvzdělávacím procesem. Den otevřených dveří zabezpečovali pracovníci oddělení
zabezpečení výuky, vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení a internátu a vyučující
konkrétních předmětů.
S velkým zájmem se setkaly dny otevřených dveří i na odloučeném pracovišti
v Sokolově, které ve dnech 11. 10. 2018, 12. 12. 2018, 10. 1. 2019 a 30. 1. 2019 spolu
se žáky úspěšně zajišťoval odbor středního policejního vzdělávání Sokolov.

Den otevřených dveří 1. 12. 2018
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Školní časopis Ozvěny z Hrdlořez
Od školního roku 2017/2018 vychází na škole školní časopis s názvem Ozvěny
z Hrdlořez – první číslo vyšlo v dubnu 2018. V redakčním týmu spolupracují jak učitelé,
tak zejména žáci, včetně pobočky Sokolov. Výtisky časopisu prezentují naši školu na
veřejnosti – oceňována je zajímavost a aktuálnost všech rubrik či neotřelý a inovativní
pohled žáků, kladně je hodnocena i grafická úprava.

Redakce školního časopisu na dni otevřených dveří a třídních schůzkách
Brožury
Pracovníci obou vzdělávacích úseků školy vytvořili několik náborových brožur, které
byly použity na burzách škol, rozdávány zájemcům o studium a rozeslány nebo osobně
předány ředitelům vybraných základních škol.
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Publikační činnost
Učitelé a metodici jazykových oddělení školy pravidelně přispívají profesně
zaměřenými cizojazyčnými texty ke čtení s porozuměním v každém vydání časopisu
Policista ve všech vyučovaných jazycích (AJ, NJ, FJ, RJ).
Sportovní soutěže
Naši žáci významně reprezentují školu také v oblasti sportu, ve školním roce
2018/2019 se jednalo například o tyto akce:
volejbalový turnaj smíšených družstev v ISŠ Moravská Třebová, florbalový turnaj
družstev o „Pohár ředitele VPŠ a SPŠ MV v Praze“, soutěž žáků v plavání, jejímž
pořadatelem byla SZŠ Praha 10, soutěž ve šplhu v rámci Poháru pražských škol,
krajské kolo v silovém víceboji či Středoškolský atletický pohár.

Úspěch našich žáků na atletickém poháru – 5. 10. 2018
Účast žáků ve vědomostních a dovednostních soutěžích
Úspěšně prezentují školu na veřejnosti naši žáci i na olympiádách z českého jazyka a
literatury, z matematiky, účastní se přehlídky odborných studentských prací, soutěže
středních škol v psaní na klávesnici, tzv. Piškvorkiády, Matematického klokana a
dalších vědomostních a dovednostních soutěží.

Soutěž v psaní všemi deseti – 28. 1. 2019 a den chemie – 7. 6. 2019
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Spolupráce s rodiči žáků
Třídní schůzky rodičů se konaly 16. 11. 2018 a 26. 4. 2019 (v Sokolově 14. 11. 2018
a 25. 4. 2019). Přítomní zákonní zástupci aktivně využili schůzek k získání informací
týkajících se celého výchovně-vzdělávacího procesu. Informace o studiu a jeho
organizaci dostali také rodiče nově přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 na
červnové třídní schůzce.
Na škole úspěšně funguje Spolek rodičů a přátel školy při Střední policejní škole a
Vyšší policejní škole MV v Praze, jehož činnost je zaměřena na koordinaci a těsnou
spolupráci ve vztahu rodiny a školy, na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění
jejího poslání v oblasti výchovné, materiální, finanční aj. Předsedkyní spolku je Bc.
Jarmila Novotná, jednatelkou Radka Vojtíšková.
Další aktivity školy na veřejnosti










Den BESIP s Armádou ČR – 13. 5. 2019, pořadatel VÚ 6950 Brandýs n. L.- Stará
Boleslav – předvedení dynamických ukázek kroužku policejní taktiky v rámci akce,
vynikající ohlasy a hodnocení ze strany pořadatelů a veřejnosti
soutěž školních časopisů – 23. 5. 2019, krajské kolo, pořadatel Asociace
středoškolských klubů ČR – účast v soutěži a obsazení 2. místa v kategorii
středních škol, postup do celostátního kola
Den s Policií ČR v Karlovarském kraji – 8. 6. 2019 – prezentace pobočky
v Sokolově, zapojení žáků 1. ročníku
publikování aktualit na webových stránkách školy týkajících se přijetí zahraničních
delegací, exkurzí a výletů pro účastníky kurzů českého jazyka ze SRN, společných
hodin českých a německých účastníků jazykových kurzů
v rámci celorepublikové prezentace projektu HZS ČR „Využití tabule SMART při
výuce OČMU“ 21. - 22. 11. 2018 zmíněna spolupráce s VPŠ a SPŠ MV v Praze
prezentace podílu školy na protikorupčním vzdělávání policejního managementu
u příležitosti zasedání protikorupční komise Policie ČR
odbor středního policejního vzdělávání Sokolov zahájil spolupráci s DDM Sokolov
při pořádání akcí na okresní úrovni
zajištění účasti na výběrovém řízení ke speciálním jednotkám ICP Ruzyně (dva
vybraní žáci SPŠ)
organizování dárcovství krve zletilých žáků – spolupráce s transfuzní stanicí
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Projekty



Udržitelnost projektu VPŠ a SPŠ MV v Praze "Implementace nové integrovatelné
e-learningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního
řešení" (reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/59.00044).
Program Erasmus+: nová registrace školy v URF (Portál účastníka), příprava
projektu mobilit osob v aktivitě KA1 v sektoru školního vzdělávání pro Výzvu 2019
(příprava podkladů, podání on-line žádosti do 5. 2. 2019), příprava projektu mobilit
osob KA1 v sektoru odborného vzdělávání a přípravy pro Výzvu 2020 (vyhledávání
zahraničních partnerů, sestavení projektového týmu, příprava podkladů). Projekt
mobilit osob v aktivitě KA1 v sektoru školního vzdělávání pro Výzvu 2019 u národní
agentury Dům zahraniční spolupráce byl schválen, ale vzhledem k vysokému počtu
žádostí získal status náhradníka, dodatečně může být finančně podpořen do 31.
12. 2019.
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Strukturální fondy ESIF – operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva
02_18_65 Šablony pro SŠ a VOŠ:
- příprava podkladů pro přípravu žádosti o podporu v průběhu roku 2019,
- ujasnění metodiky k činnostem v rámci projektů v souvislosti s Pokynem
ministra vnitra č. 21. Výstup: dne 18. 10. 2018 (č. j. MV-120365-2/OPR-2018)
vyjádření stanoviska ředitelky projektové kanceláře Odboru projektového řízení
MV ČR – byla udělena výjimka na zákl. znění PMV č. 21/2018 přílohy č. 1, čl.
4, odst. 5 (škole nebude přidělen projektový manažer ze zaměstnanců
projektové kanceláře),
- analýza potřeb školy – dotazníkové šetření pro SPŠ a VPŠ, které je součástí
krajského akčního plánování rozvoje vzdělávání. Dotazník je důležitým
podkladem pro přípravu plánu aktivit či školního akčního plánu a pro zapojení
do výzvy OP VVV (Šablony II). Dotazník P-KAP vyplněn ve spolupráci se
zástupci SPŠ. Plán aktivit byl odsouhlasen NÚV a je jednou z povinných příloh
žádosti o podporu – projekt Šablony II,
- podání
žádosti
o
podporu
z výzvy
OP
VVV
Šablony
II
CZ.02.3.68/.0.0/0.0/18_066/0016240. Žádost podána v červenci 2019. Název
projektu – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
v Praze – Šablony 2020. Předpokládané trvání projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12.
2021. Témata: DVPP VOŠ a SOŠ, doučování žáků, klub pro žáky SŠ,
komunitně osvětová setkání, projektové dny.
Evropská jazyková cena Label – pro inovativní projekty a aktivity v oblasti
jazykového vzdělávání. Školu reprezentovalo ONJOJ CJDV, které podalo přihlášku
s názvem „Výuka českého jazyka pro zemské a spolkové policisty ze SRN“.
Xarxa: zjištění informací ohledně podmínek pro zapojení školy do organizace
XarxaFP.
Projekt ISF CZ/Sasko: e-learningový portál ČJ – příprava rozpočtu pro žádost.
Podání žádosti do výzvy Structural Reform Support Programme 2017-2020
s projektem Implementace imerzivních technologií do veřejné správy, doporučeno
Úřadem vlády, čeká se na vyjádření Evropské komise.

Společenské akce školy
Škola pořádá každoročně dvě společenské akce pro zaměstnance školy a dvakrát
v kalendářním roce organizuje setkání bývalých zaměstnanců školy. Společenská
setkání pro zaměstnance školy jsou organizována u příležitosti vyhodnocení
kalendářního roku a ke Dni učitelů.

Slavnostní zakončení kalendářního roku – 13. 12. 2018
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INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SE ŽÁKY, STUDENTY A STUDUJÍCÍMI
Na začátku školního roku v září 2018 zorganizovala škola pro žáky 1. ročníku SPŠ
adaptační kurzy v Kryštofových Hamrech. Ze strany žáků i učitelů byly kurzy
hodnoceny jako velmi zdařilé.
Žáci SPŠ absolvovali v souladu se školním vzdělávacím programem kurz sportu a
pobytu v přírodě (1. ročníky), lyžařský kurz (2. ročníky) a kurz vodní turistiky (3.
ročníky).
Všem žákům, studentům a účastníkům kurzů
jsou hojně poskytovány odborné konzultace.
V rámci vydávání školního časopisu Ozvěny
z Hrdlořez pracuje žákovský redaktorský tým
za podpory šéfredaktorky, zástupkyně
šéfredaktorky, korektorek a grafičky z řad
pracovníků školy. Na pobočce Sokolov byla
vytvořena redakční skupina, která se zdařile
zapojila do vydávání časopisu.
Adaptační kurz – září 2018
Všechna oddělení zajišťují pro žáky a studenty odborné exkurze navazující na výuku
konkrétních předmětů/modulů. Např.: Muzeum Policie ČR, poslanecká sněmovna,
Národní galerie, Národní muzeum, památník Vojna u Příbrami, Vojenské technické
muzeum Lešany, Muzeum chebského pohraničí, koncentrační tábor Osvětim a
Březinka, cizinecká policie na Letišti Václava Havla, obvodní oddělení PČR Sokolovměsto, služební kynologie PČR Dolní Rychnov a další. Pro studující byly
zorganizovány exkurze do vazební věznice Praha-Pankrác, na celní úřad Ruzyně, do
pivovaru ve Velkých Popovicích, na Bavorské zastupitelství v Praze či exkurze po
významných pražských památkách v německém jazyce.
V rámci jazykové výuky na SPŠ proběhly akce ke Dni evropských jazyků a výjezdy do
Berlína, Drážďan a Marktredwitzu.
Velmi podnětné pro výuku jsou i tematicky zaměřené přednášky. Ve sledovaném
školním roce se uskutečnily pro žáky SPŠ například akce k problematice autorské
právo, historie četnictva, paměťové techniky, jak se učit a další.
Škola a internát organizují pro žáky volnočasové aktivity, např. tyto kroužky: florbalový,
policejní taktiky, kondiční posilování, sebeobrana, mladý kriminalista, střelecký,
fotografický. Oblíbené jsou také turnaje v rámci sportovního dne školy.

Kroužek mladého kriminalisty a střelecký kroužek
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Žáci se mohou se svými problémy kdykoliv obrátit na






výchovného poradce, který pomáhá s profesním a kariérním poradenstvím, věnuje
pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia
nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání, poskytuje individuální konzultace
žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových
problémů, pečuje o vzdělání nadaných a mimořádně nadaných žáků a
spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy – učiteli, třídními učiteli a
vychovateli internátu;
školní metodičku prevence, která vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či
projevy sociálněpatologického chování, spolupracuje s ostatními pedagogickými
pracovníky v oblasti prevence, zpracovává a realizuje minimální preventivní
program školy, řeší násilné chování, užívání návykových látek, kriminalitu,
rasismus a xenofobii apod.;
školní psycholožku, která vykonává činnosti konzultační, poradenské,
diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči,
spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními.

Sportovní aktivity napomáhají přátelské atmosféře ve škole
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Internát
V průběhu školního roku 2018/2019 bylo na internátě školy od počátku měsíce září
2018 ubytováno 117 žáků tří ročníků SPŠ, přičemž v průběhu studia se jejich počet
měnil a v měsíci červnu 2019 se ustálil na čísle 113.
Žáci ubytovaní v internátu s rozličným zájmem využívali nabídky volnočasových aktivit,
které pro ně byly realizovány jak ze strany pedagogických pracovníků školy (učitelé,
vychovatelé), tak ze strany Sportovního klubu policejní školy Praha, z. s., jenž v areálu
VPŠ a SPŠ MV v Praze aktivně působí a pro svou činnost využívá místních sportovišť
(posilovna, tělocvičny a hřiště). Někteří z ubytovaných rovněž využívali i nabídky
dalších pražských i mimopražských subjektů, které rovněž zajišťují vhodné
volnočasové aktivity.
Základní nabídku volnočasových aktivit realizovaných školou ve školním roce
2018/2019 představovaly pro ubytované žáky vedle jednotlivých aktivit,
uskutečněných ze strany vychovatelů ve smyslu dokumentu „Plán preventivní činnosti
internátu v oblasti sociálněpatologických jevů u žáků pro I. a II. pololetí školního roku
2018/2019“, a dalších organizovaných volnočasových aktivit, především kroužek
mladého kriminalisty, střelecký kroužek žáků SPŠ, kroužek policejní taktiky,
dramatický kroužek, kroužek mladého dopraváka a redakce školního časopisu.
V rámci Sportovního klubu policejní školy Praha žáci využívali především kroužky
kondičního posilování, florbalový kroužek a další zájmové aktivity.
Ubytovaní žáci v rámci volnočasových aktivit využívali i vybavení společenských
místností internátu (společenské hry, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, internetové
připojení, televizní přijímač), školní i internátní knihovnu a další organizované či
individuální kulturně společenské (návštěva filmových představení, výstav, památníků
či muzeí) nebo sportovně společenské akce (návštěva krytého bazénu, poznávání
přírodních zajímavostí Prahy a jejího okolí).

Budova internátu
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PREVENCE SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prevence sociálněpatologických jevů je součástí výuky odborných policejních
předmětů jak v odborných kurzech, tak i ve výuce ve VPŠ a SPŠ.
Učitelé školy zajišťovali pro studující také odborné přednášky externistů z výkonu.
Pro středoškolské studium byl zpracován minimální preventivní program (dále jen
„MPP“). Je vypracován v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže na období 2013-2018.
Primární prevence je zaměřena na:




předcházení rizikovým projevům v chování žáků (záškoláctví, šikana, rasismus,
xenofobie, vandalismus, brutalita, kriminalita, delikvence, užívání návykových
látek, politický a náboženský extremismus, netolismus),
rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a
zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy,
budování vzájemné úcty a důvěry mezi učitelem a žákem.

MPP stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle, které ve spolupráci pedagogů s rodiči
formují osobnost žáka a vedou ho ke zdravému životnímu stylu.
Garantem MPP je ředitel školy, realizátory jsou:


metodik prevence,



výchovný poradce,



školní psycholog,



vedoucí vychovatelů internátu školy.

Ti se průběžně vzdělávají, spolupracují vzájemně i s třídními učiteli, rodiči, odborníky
na jednotlivé problematiky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového
chování žáků.
Pedagogičtí pracovníci si v rámci dalšího vzdělávání nejen prohlubují svou odbornost,
ale i pedagogickou kvalifikaci, k níž náleží i dimenze preventivní.
Pro potřeby všech pedagogů byl zpracován krizový plán školy – manuál vhodného
postupu v oblasti prevence sociálněpatologických jevů.

- 35 -

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Škola je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, v jejímž rámci prezentuje
svou činnost, sdílí zkušenosti a názory a inspiruje se v přípravě dalšího vzdělávání
dospělých.
Součástí Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2018/2019
a dlouhodobého plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který akcentuje
dlouhodobé potřeby ve vztahu k odbornosti a kvalifikovanosti, aby byla optimálně
zajištěna veškerá výuka i výchovné cíle, jsou i kurzy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání pořádané VPŠ a SPŠ MV v Praze.
V rámci celoživotního učení nabízí škola kvalifikační a specializační kurzy
příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky, jazykové kurzy a kurzy dalšího
vzdělávání zaměstnancům rezortu vnitra, příslušníkům a zaměstnancům PČR, HZS,
Vězeňské služby, Celní správy ČR, Bezpečnostní informační služby ČR, Vojenského
zpravodajství a dalších partnerů. Jedná se především o oblast pedagogiky,
komunikačních technologií, kontrolních činností, práva, personalistiky a sociálně
psychologické oblasti, ochrany utajovaných informací a o jazykové kurzy (viz přehled
oborů vzdělání, které škola vyučuje). Navíc škola realizuje kurzy českého jazyka pro
německé policisty v rámci přeshraniční spolupráce.
Kromě prezenčních kurzů škola nabízí i e-learningové kurzy.

Němečtí policisté při výuce českého jazyka
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
Pravidelné kontakty udržuje škola s ostatními školami, organizacemi, specializovanými
pracovišti, útvary naší republiky a zahraničními partnery.
V rámci domácí i zahraniční spolupráce pracovníci školy získávají především poznatky
k zajištění kvalitní výuky a řádnému chodu dalších úseků školy, předávají a zároveň
získávají zkušenosti, sdílejí nejlepší praxi.
Domácí spolupráce
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo vnitra ČR
- zejména odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání a odbor
personální
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Policejní prezidium ČR
Krajské ředitelství policie
- hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Karlovarského kraje
Muzeum Policie ČR
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Magistrát hl. m. Prahy
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Školní policejní středisko KŘP hl. m. Prahy
Armáda ČR
- VÚ Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Vojenské zpravodajství
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Generální ředitelství cel
Bezpečnostní informační služba ČR

Zahraniční spolupráce
•
•
•
•
•
•
•

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Slovensko
CEPOL – agentura EU
Mitteleuropäische Polizeiakademie (MEPA)
Vysoká policejní škola FHPol Rothenburg, Německo
Policejní ředitelství v Chemnitz, Německo
Vojenský jazykový institut Vídeň, Rakousko
Policejní vzdělávací středisko Dommitzsch, Německo
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VÝSLEDKY KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve sledovaném období 1. září 2018 až 31. srpna 2019 byly provedeny následující
inspekce a kontroly:
Daňová kontrola FÚ pro Středočeský kraj, odd. kontroly zvláštních činností III –
kontrola dotace poskytnutá MVČR na základě Podmínek použití prostředků pro
realizaci projektu r. č.: CZ.1.04/4.1.00/59.00044 – implementace nové integrované
e-learningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního
řešení
Provedl:
FÚ pro Středočeský kraj
Termín:
zahájena 1. března 2017 – kontrolované období 2011-2014
Zjištění:
dosud neukončeno; 23. 11. 2018 předána „Žádost o posečkání platby odvodů za porušení rozpočtové kázně, včetně penále, zaevidovanou na FÚ pro hl. m.
Prahu pod č. j. 8644246/18. Současně dne 23. 11. 2018 bylo správci daně doručeno
podání - „Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, včetně penále,
zaevidováno pod č. j. 8644337/18. Dne 11. 12. 2018 - rozhodnutí o posečkání úhrady
daně Kč 22 648.00,- do 30. 11. 2020 a posečkání příslušenství daně do 04. 01. 2021
(č. j. 892822/18/2000-10744). Dne 13. 12. 2018 - rozhodnutí o posečkání úhrady daně
Kč 128 336,- do 30. 11. 2020, po dobu povoleného posečkání nevzniká povinnost
uhradit penále (č. j. 8928087/18/2000-31475-107444).
Daňová kontrola FÚ pro hlavní město Prahu, odb. kontroly zvláštních činností –
kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné čerpání
peněžitých prostředků v souvislosti s využíváním služebních dopravních
prostředků
Provedl:
FÚ pro hlavní město Prahu
Termín:
zahájena 2. listopadu 2017
Zjištění:
Nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu tělocvična – budova 0
Provedl:
MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín:
25. září 2018
Zjištění:
Nebyly zjištěny nedostatky.
Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu dolní tělocvična
Provedl:
MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín:
25. září 2018
Zjištění:
Poškozená parketová podlaha – výměna bude provedena v průběhu
roku 2019.
Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
posilovna U2
Provedl:
MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín:
25. září 2018
Zjištění:
Nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola – hygiena práce, hygiena komunální v objektu ubytovny U2
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Provedl:
Termín:
Zjištění:

Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha,
hygienická služba
18. října 2018
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola hygieny výživy a hygieny komunální na stravovacím oddělení –
kuchyně
Provedl:
MVČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného
zdraví, pracoviště Praha
Termín:
23. října 2018
Zjištění:
Kontrolou bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v
oblasti ochrany veřejného zdraví. Byla přijata opatření k odstranění
nedostatků.
Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu tělocvična – budova 14
Provedl:
MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín:
25. září 2018
Zjištění:
Vzduchotechnika nezprovozněna, dle kontroly hygieny MV je větrání
oknem dostačující.
Kontrola NKÚ č. 18/30 peněžité prostředky a majetek státu, se kterými jsou
příslušné hospodařit vybrané policejní školy MV
Provedl:
NKÚ
Termín:
14. 1. 2019 – 16. 4. 2019
Zjištění:
Kontrola se zaměřila zejména na reorganizaci policejních škol, kterou
provedlo Ministerstvo vnitra v letech 2013 a 2016. Bylo konstatováno, že
tyto reorganizace nepřinesly ani plánované úspory, ani očekávané
zefektivnění policejního vzdělávání. U VPŠ a SPŠ MV v Praze byly
v rámci kontroly zjištěny určité nedostatky v inventarizaci roku 2012,
které však již byly ze strany školy v následném období zjištěny a
napraveny, a dále pak dílčí nedostatky v odpisování majetku.
Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu ubytovny U1
Provedl:
MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín:
19. března 2019
Zjištění:
Nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola hygieny výživy, hygieny komunální a hygieny práce na pracovišti VVS
K. Hamry
Provedl:
MVČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného
zdraví, pracoviště Praha
Termín:
20. března 2019
Zjištění:
Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů
v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Kontrola plnění úkolů při provádění důchodového pojištění příslušníků, zejména
rozsah a úplnost vedení záznamů o sociálním pojištění
Provedl:
MVČR, OSZ, kontrolní skupina Praha
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Termín:
Zjištění:

27. března 2019
Kontrolou nebyly shledány žádné systémové nebo opakující se chyby.
Dílčí formulační a věcné nepřesnosti v PŘŠ č. 67/2016 budou nejpozději
do 6 měsíců ode dne doručení protokolu kontroly napraveny
novelizováním PŘŠ.

Kontrola hygieny výživy a hygieny komunální na stravovacím oddělení –
kuchyně
Provedl:
MVČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného
zdraví, pracoviště Praha
Termín:
16. dubna 2019
Zjištění:
Kontrolou bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v
oblasti ochrany veřejného zdraví. Byla přijata opatření k odstranění
nedostatků.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátců pojistného
Provedl:
VZP ČR, regionální pobočka Praha
Termín:
zahájena 16. května 2019
Zjištění:
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné
evidenční nedostatky.
Inspekční činnost zaměřená na dodržování ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) a
c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky MV
č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem
vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, zejména zjišťování a
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, zjišťování a hodnocení naplnění
ŠVP a jeho soulad s právními předpisy, výkon hospitační činnosti, kontrola povinné
dokumentace, třídních knih, materiálního a personálního zabezpečení středního
vzdělávání v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01.
Hodnocené období: školní roky 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019 do data
inspekční činnosti.
Provedl:
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR
Termín:
11. – 14. prosince 2018
Zjištění:
Řízení činnosti školy je na požadované úrovni, je funkční a potřebám
školy plně vyhovuje. Kompetence a odpovědnost v oblasti řízení pedagogického
procesu jsou konkrétně delegovány. Kontrolní a hodnoticí procesy, včetně hospitační
činnosti, vykazují rezervy.
Prostorové, materiální a personální podmínky vytvářejí standardní předpoklady pro
realizaci školního vzdělávacího programu a naplňování vzdělávacích potřeb žáků.
Škola vytváří vhodné předpoklady pro zdravý vývoj žáků i jejich bezpečnost při
vzdělávání a s ním souvisejících činnostech.
ŠVP je zpracován v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem. Průběh
vzdělávání ve vztahu k naplňování vzdělávacího programu je hodnocen jako
požadovaný stav.
Úroveň výsledků rozvoje osobnosti žáků a dosahování cílů vzdělávání je hodnocena
jako standardní. Spolupráce se sociálními partnery účinně podporuje naplnění profilu
absolventa a cílů stanovených ŠVP (viz Inspekční zpráva č. j. 141960-4/OBVV-2018,
naše č. j. VPŠA-26/V-2019-OZV).
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Přijatá opatření:
Nebyly zjištěny nedostatky, ke kterým by musela být přijata
opatření.
Inspekční zpráva byla projednána na poradě ZŘVV dne 18. 1. 2019. Byl upraven školní
řád. Byl vypracován nový metodický pokyn k hospitacím.
Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb středního vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost
Provedl:
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR
Termín:
10. – 31. prosince 2018
Zjištění:
Kontrolou ve všech sledovaných oblastech nebylo zjištěno žádné
porušení právních předpisů vztahujících se k realizaci středního vzdělávání v oboru
vzdělání Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 dle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská
zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského
zákona (viz Protokol o kontrole č. j. MV-141960-5/OBVV-2018, naše č. j. VPŠA-27/V2019-OZV).
Přijatá opatření: Nebylo nutné přijímat opatření.
Bylo projednáno na poradě ZŘVV dne 18. 1. 2019.
Kontrola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost, která byla provedena v souladu s ustanovením §
172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Provedl:
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR
Termín:
12. a 15. dubna 2019
Zjištění:
Kontrolou nebylo shledáno porušení právních předpisů vztahujících se
k přijímání ke střednímu vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky
MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované MV provádějí
některá ustanovení školského zákona.
Přijatá opatření: Nebylo nutné přijímat opatření.
Úplné znění – viz protokol o kontrole č. j. MV-50922-3/OBVV-2019, naše č. j. VPŠA692/V-2019/OZV.
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ROK 2018
Údaje o majetku k 31. 12.2018

druh majetku
účet

112
013
0181
021
022
0281
031

název

zásoby na skladě
software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
stavby
dlouhodobý hmotný movitý majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pozemky

celkem

hdnota majetku
v Kč

5 871 696,27
381 241,20
2 654 574,89
631 595 786,98
57 212 719,29
59 166 601,33
22 580 370,20
779 462 990,16

Příjmová oblast rozpočtu
Rozpočet R1 pro rok 2018 v příjmové oblasti byl VPŠ a SPŠ MV v Praze stanoven
Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2018 č. j. MV-2354-13/EKO-2018 ze dne 5. 1.
2018 a tento rozpočet nebyl v průběhu celého roku změněn.
Oproti roku 2017 mírně vzrostla úroveň realizovaných příjmů z pojistného, které
kopírují vývoj v oblasti mzdových výdajů. Celkově byly příjmy z pojistného v roce 2018
naplněny na 96,9 %.
V oblasti ostatních příjmů byl zaznamenán značný nárůst výše plnění, způsobený
jednak větším objemem úhrad za ubytování žáků SPŠ (otevření dalšího ročníku), ale zejména
v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU v rámci OP ŽP pod
názvem „Zateplení budov a výměna zdroje tepla – objekt VVS Kryštofovy Hamry“, registrační
číslo CZ.1.02/2.1.00/11.13198, který byl sice ukončen již v roce 2016, ale až na počátku roku
2018 byl realizován příjem finančních prostředků ve výši 2,025.437,80 Kč.
V roce 2018 nebyl realizován žádný odprodej movitého ani nemovitého majetku,
inkasována byla pouze částka 23,05 tis. Kč za prodej železného odpadu.
Celkově byl limit rozpočtových příjmů v roce 2018 naplněn na 153,88 %.

Výdajová oblast rozpočtu – běžné výdaje
Rozpočet R1 pro rok 2017 ve výdajové oblasti byl VPŠ a SPŠ MV v Praze stanoven
Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2018 č. j. MV-2354-13/EKO-2018 ze dne 5. 1.
2018.
Na začátku roku byl rozpočet v oblasti ostatních provozních výdajů navýšen o částku
2.000 tis. Kč, a to z disponibilních zdrojů Ministerstva vnitra, kam byla tato částka převedena
na konci roku 2017, kdy vzhledem k omezené kapacitě nádrží nebylo možné vyčerpat všechny
prostředky na PHM.
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Rozpočet v oblasti ostatních provozních výdajů byl dále posílen čtyřmi rozpočtovými
opatřeními v celkové výši 6.700 tis. Kč v souvislosti s úhradou PHM pro služební a dopravní
prostředky, čerpaného v areálu školy útvary policie.
Protože právě část těchto prostředků vzhledem k omezené kapacitě nádrží nemohla
být v závěru roku vyčerpána, byla Rozpočtovým opatřením v roce 2018 č. 313 (č. j. MV-589657/EKO-2018 ze dne 22. 10. 2018) částka 4.500 tis. Kč z rozpočtu školy převedena do
disponibilních zdrojů Ministerstva vnitra s tím, že rozpočet VPŠ a SPŠ MV v Praze bude o
stejnou částku navýšen v roce 2019. Zároveň byla dána částka 1.300 tis. Kč k dispozici
pro použití v rámci rozpočtu kapitoly.
V průběhu roku 2018 došlo u VPŠ a SPŠ MV v Praze podle § 25 odst. 1 písm. b)
zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů v souvislosti s použitím
nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.
Celková výše těchto použitých prostředků (FO 4100000) činila 5,088.539,00 Kč.
Použité finanční prostředky podle jednotlivých výdajových oblastí a rozpočtových
položek –
- běžné výdaje
513100
517310
542400
534210

Potraviny
Tuzemské cesty
Náhrady mezd v době nemoci
Příděl do FKSP

- mzdové a související výdaje
501111
Tarifní mzda
501112
Příplatek za vedení
501114
Zvláštní příplatek
501115
Osobní příplatek
501132
Přesčasy
501137
Náhrada platu
501191
Odměny pracovní
502140
Práce podle dohod
503100
Pojistné sociální
503200
Pojistné zdravotní

2,792.817,00 Kč
2,750.000,00 Kč
2.000,00 Kč
9.005,00 Kč
31.812,00 Kč
2,295.722,00 Kč
1,067.318,35 Kč
17.237,63 Kč
11.708,44 Kč
216.895,58 Kč
2.529,00 Kč
43.607,00 Kč
72.000,00 Kč
282.800,00 Kč
428.224,00 Kč
153.402,00 Kč

Dále byl upravený rozpočet v průběhu roku překročen v souvislosti s použitím
prostředků rezervního fondu. V roce 2018 byl škole na základě darovací smlouvy ev. číslo
KK 02128/2018 poskytnut Karlovarským krajem finanční dar ve výši 1,000.000,00 Kč
s určením na zajištění organizace a materiálně technické zabezpečení výuky na odloučeném
pracovišti v Sokolově ve školním roce 2018/2019. V oblasti běžných výdajů byla prozatím
použita částka 478.462,99 Kč, a to v rámci těchto rozpočtových položek –
513200
513701
513710
513712
513901
513912
515100

Ochranné pomůcky
Výzbrojní DHDM
Osvětový DHDM
Výstrojní DHDM
Výzbrojní materiál
Výstrojní materiál
Voda
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19.613,00 Kč
135.036,00 Kč
43.254,00 Kč
22.823,99 Kč
66.372,00 Kč
48.564,00 Kč
11.424,00 Kč

515200
515400

75.684,00 Kč
55.692,00 Kč

Teplo
Elektrická energie

Výše zůstatku nevyčerpaných prostředků za výdajovou oblast, a tedy zároveň i výše
vzniklých nároků z nespotřebovaných výdajů ve smyslu § 47 zákona č.218/2000 Sb.
v platném znění, včetně zůstatku z minulých let, činí k 1. 1.2019 celkově 6,857.232,63 Kč. Na
této částce se podílejí –
- neprofilující výdaje
- profilující (platy)

4,099.110,31 Kč
2,758.122,32 Kč

Výdaje vedené v informačním systému programového financování
EDS/SMVS
Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2018 č. j. MV-2354-13/EKO-2018 ze
dne 5. 1. 2018 byla VPŠ a SPŠ MV v Praze v rámci schváleného rozpočtu pro tuto výdajovou
oblast přidělena částka 5.195 tis. Kč a v průběhu celého roku nedošlo k její změně.
V průběhu roku 2018 došlo u VPŠ a SPŠ MV v Praze podle § 25 odst. 1 písm. b)
zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů v souvislosti s použitím
nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. V této výdajové oblasti výše použitých
prostředků (s funkční oblastí 4100000) činila 4,166.171,71 Kč.
Použité finanční prostředky podle jednotlivých rozpočtových položek –
611100
612110
612150
612213
612510

Programové vybavení
Budovy a stavby
Jiné související výdaje
Proviantní stroje, přístroje a zařízení
Výpočetní technika

293.304,00 Kč
2,361.920,51 Kč
39.200,00 Kč
790.372,00 Kč
681.375,20 Kč

Použité finanční prostředky podle jednotlivých akcí –
- 014V022006012
- 014V022007015
- 014V022008032
- 014V022008033
- 114V022005036

Výpočetní technika
Kuchyňské zařízení
Výměna svítidel učeben a úpravy pro PO a BOZP
Klíčový systém školské budovy
Rekonstrukce elektroinstalace-školská budova

974.679,20 Kč
790.372,00 Kč
39.200,00 Kč
135.943,50 Kč
2,225.977,01 Kč

Výše zůstatku nevyčerpaných prostředků za tuto výdajovou oblast včetně zůstatku
z minulých let, a tedy zároveň i výše vzniklých nároků z nespotřebovaných výdajů ve smyslu
§ 47 zákona č.218/2000 Sb. v platném znění, ke dni 1. 1.2019 činí 4,613.366,63 Kč. Na této
sumě se podílí částkou 1,940.599,63 Kč nevyčerpané nároky z minulých let a zbytek ve výši
2,672.767,00 Kč tvoří zůstatek rozpočtu roku 2018, tedy nově vzniklé NNV.
Investiční akce

R1

R2

014V022006012
Výpočetní technika

NARP
974 679,20
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Skutečnost
974 679,20

Zůstatek

Investiční akce
014V022007015
Kuchyňské zařízení
014V022007023
Rekonstrukce bazénu
014V022008020
Rekonstrukce horkovodu
014V022008032
Výměna svítidel učeben
014V022008033
Klíčový systém školská
budova
014V022008049
Pokrytí areálu signálem
WiFi
114V021001101
rezerva SR a NNV
114V022005036
Rekonstrukce
elektroinstalace
celkem

R1

R2

NARP
790 372,00

2 672 767,00
5 195 000,00

5 195 000,00
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Zůstatek

790 372,00

1 000 000,00

2 522 233,00

5 195 000,00

Skutečnost

3 672 767,00
2 522 233,00

500 000,00

39 200,00

135 943,50

135 943,50

460 800,00

473 645,19

473 645,19

6 154,44

6 154,44

2 225 977,01

2 225 977,01

6 106 771,34

6 688 404,71

4 613 366,63

Rozpočet běžných výdajů – rok 2019
Rozpočtová položka

R1

R2

MRP

NARP

Skutečnost

Zůstatek

5011 Platy občanských

73 157 079,00

73 157 079,00

48 292 130,00

24 864 949,00

5012 Platy PČR, HZS

28 476 913,00

28 476 913,00

15 596 123,00

12 880 790,00

5021 Ostatní osobní výdaje

826 400,00

1 128 046,00

771 946,00

356 100,00

5024 Odstupné

641 646,00

300 000,00

5028 Kázeňské odměny

150 000,00

190 000,00

100 000,00

90 000,00

5031 Povinné pojistné S

25 408 500,00

25 408 500,00

16 064 065,00

9 344 435,00

5032 Povinné pojistné Z

9 147 059,00

9 147 059,00

5 818 127,00

3 328 932,00

5041 Duševní vlastnictví

100 000,00

100 000,00

36 070,20

63 929,80

5042 Odměny za užití

300 000,00

294 300,00

294 248,00

52,00

35 000,00

35 000,00

5123 Podlimitní TZ
5131 Potraviny

300 000,00

6 700 000,00

4 000 000,00

2 997 725,69

4 002 274,31

150 000,00

113 000,00

64 059,83

48 940,17

20 000,00

20 000,00

14 407,00

5 593,00

20 000,00

10 017,00

9 983,00

100 000,00

160 000,00

137 229,50

22 770,50

5137 Drobný hmot. majetek

2 470 000,00

2 167 430,00

23 580,00

1 039 561,34

1 151 448,66

5139 Nákup materiálu j. n.

3 832 000,00

3 663 370,00

17 460,00

2 329 884,58

1 350 945,42

5142 Realizov. kurz. ztráty

2 000,00

2 000,00

391,43

1 608,57

5151 Voda

2 500 000,00

2 500 000,00

19 992,00

1 754 755,00

765 237,00

5152 Teplo

9 000 000,00

8 980 000,00

132 447,00

7 293 546,17

1 818 900,83

200 000,00

200 000,00

56 373,00

143 627,00

3 100 000,00

3 100 000,00

1 650 220,65

1 547 240,35

165 000,00

165 000,00

110 935,52

54 064,48

2 035 000,00

7 835 000,00

5 694 067,01

2 140 932,99

5132 Ochranné pomůcky
5133 Léky a zdrav. materiál
5134 Prádlo, oděv a obuv
5136 Knihy, učební pomůcky

5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5155 Pevná paliva
5156 Pohonné hmoty a maz.
5161 Služby pošt

3 000 000,00

97 461,00

81 000,00

81 000,00

68 528,00

12 472,00

5162 Provizní výdaje

500 000,00

500 000,00

336 397,57

163 602,43

5163 Služby peněž. ústavů

150 000,00

150 000,00

111 776,00

38 224,00

40 000,00

140 000,00

138 831,13

36 398,87

5166 Konzultační služby

310 000,00

316 740,00

196 647,48

120 092,52

5167 Služby školení

705 000,00

550 000,00

232 932,96

317 067,04

5168 Služby zpracování dat

150 000,00

150 000,00

94 762,56

55 237,44

10 152 000,00

7 985 000,00

5 484 677,43

2 500 322,57

2 385 000,00

2 681 435,00

1 597 833,89

1 083 601,11

30 000,00

135 700,00

135 499,59

200,41

5173 Cestovné

215 000,00

325 000,00

212 287,59

112 712,41

5175 Pohoštění

35 000,00

35 000,00

4 486,00

30 514,00

5176 Účastnické poplatky

5 000,00

8 500,00

4 858,79

3 641,21

5179 Ostatní nákupy j. n.

93 000,00

93 000,00

38 422,00

54 578,00

80 514,00

80 514,00-

5164 Nájemné

5169 Nákup služeb j. n.
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení

35 230,00

5182 Poskytnuté zálohy
5189 Poskytnuté zálohy
5192 Neinvestiční příspěvky

10 000,00

10 000,00

164 000,00

221 000,00

119 481,00

68 695,00

68 695,00
1 153 512,00

5195 Odvody ZTP
5342 Příděl FKSP

2 032 679,00

2 032 679,00

5361 Nákup kolků

5 000,00

2 000,00

172 000,00

5362 Platby daní a poplatků

10 000,00

167 525,00

84 052,00

1 185,00

1 185,00

5365 Platby daní krajům

2 000,00
303 372,00

300 492,00

186 019 648,00

187 119 648,00

879 167,00
2 000,00

5363 Úhrady sankcí
5424 Náhr. mzdy v nemoci

101 519,00

83 473,00
2 000,00

326 170,00
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3 000 000,00

206 561,00

93 931,00

120 532 823,91

69 912 994,09

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA
MINISTERSTVA VNITRA V PRAZE
Pod Táborem 102/5
190 24 Praha 9 - Hrdlořezy
tel.: 974 845 210, 974 845 382
fax: 974 845 750
e-mail: podatelna@skolamv.cz
http://www.skolamv.cz
ID datové schránky: 4zrkgbn
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