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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Základní údaje
Název školy:
Identifikátor organizační
složky státu:
IZO školy:
IČO:
DIČ:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:
Intranetová adresa:
IDdatové schránky:
Zřizovatel:
Právní forma:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva
vnitra v Praze
680000011
200000098 a 200001027
48135453
009-48135453
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 (dále MV, MV ČR, ministerstvo)
dnem 1. ledna 1993 na dobu neurčitou jako organizační složka státu.
Dne 1. ledna 2013 bylo k VPŠ a SPŠ MV v Praze přiřazeno pracoviště Jihlava po zrušení Vyšší
policejní školy Ministerstva vnitra v Jihlavě. Dne 1. ledna 2016 bylo pracoviště Jihlava předáno
Policii České republiky, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy.
1. ledna 2016 se škola stala nástupnickou organizací Vyšší policejní školy a Střední policejní
školy pro kriminální policii v Opatovicích nad Labem a převzala v plném rozsahu studenty
vyššího odborného studia.
Škola má status Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je školou
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 jazykové vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců.
Škola se podílí na vzdělávání příslušníků Policie České republiky a zaměstnanců
v systému vzdělávacích programů rezortního vzdělávání, které jsou schváleny
ministerstvem. Novým policistům poskytovala do 31. 12. 2015 základní odbornou přípravu.
Příslušníkům a zaměstnancům poskytuje odborné kurzy v rámci celoživotního vzdělávání
a plní další úkoly uvedené ve zřizovací listině.
K zabezpečení předmětu činnosti škola zajišťuje služby na úseku ubytování, stravování,
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, školní
knihovny, provozování střelnice, sportovních a kulturních zařízení, autodopravy,
autoopravárenství, činnost výcvikového vzdělávacího střediska v Kryštofových Hamrech
a do 31. 12. 2015 činnost pracoviště Jihlava.
Výše uvedené služby škola poskytuje k zabezpečení úkolů Ministerstva vnitra a Policie
České republiky, ale i pro potřeby jiných organizačních složek a bezpečnostních sborů
státu, státních organizací a po předchozím souhlasu zřizovatele i jiných osob.
Při realizaci výchovně vzdělávacího procesu škola spolupracuje s útvary Policie České
republiky a Ministerstva vnitra, s odbornými pracovišti Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, vědecko-výzkumnými
školskými ústavy a pracovišti, nevládními neziskovými organizacemi, policejními školami
a jinými vzdělávacími institucemi.
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Vedení školy
Ředitelka školy (pověřena řízením)
vrchní rada plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.
telefon: 974845200
e-mail: FirstovaJ@skolamv.cz

Zástupkyně ředitele pro výuku
vrchní rada plk. Mgr. et Mgr. Michaela Eichlerová
telefon: 974845201
e-mail: EichlerovaM@skolamv.cz

Zástupce ředitele pro věci ekonomické
JUDr. Petr Hanzl
telefon: 974845214
e-mail: HanzlP@skolamv.cz

Vedoucí Kanceláře ředitele školy - odbor
rada plk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D.
telefon: 974845370
e-mail: BlazejovskyM@skolamv.cz

Vedoucí personálního oddělení
JUDr. Vladimír Řápek
telefon: 974845280
e-mail: v.rapek@atlas.cz
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Organizační struktura VPŠ a SPŠ MV v Praze
(platná od 17. května 2016)
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OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE
a jsou zařazeny v školském rejstříku nebo registrovány
Ministerstvem vnitra ČR
Studium pro získání stupně vzdělání
Kódové
označení
MV ČR

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

Akreditace
MŠMT

E1

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

4 leté

X

E7

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

3 leté

X

E8

Studijní obor 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost

3 leté

X

E9

Studijní obor 68-42-N/05 Dopravně bezpečnostní činnost

3 leté

X

Poznámka

od 1. 1. 2016

Oblast pedagogiky
Kódové
označení
MV ČR

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

R2/0006

Základní kurz lektorských dovedností

1 týden

R2/0029

Interaktivní tabule - praktické využití

2 dny

R2/0036

Studium pedagogiky k získání odborné kvalifikace

1 semestr
/120 h

R2/0052

Specializační kurz "Základy andragogiky"

2 dny

R2/0056

Nadstavbový kurz lektorských dovedností

R2/0062

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů,
odborného výcviku a praktického vyučování

1 týden
1 semestr /
168h / 248h

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

Akreditace
MŠMT

Poznámka

X

od 17. 6.
2016

7 hod.

X

5 hod.

X

Základní odborná příprava
Kódové
označení
MV

Plný název vzdělávacího programu
Základní odborná příprava - společné minimum bez
specializace (univerzální ZOP)
Policejní činnosti pro společné minimum bez specializace

Délka a
organizace
studia

Poznámka

4 týdny
4 dny

do 31. 12. 2015
do 31. 12. 2015

P1/0032B Základní odborná příprava 2013 - I. školní část

6 měsíců

do 31. 12. 2015

P1/0032D Základní odborná příprava 2013 - II. školní část

3 měsíce

do 31. 12. 2015

P1/0026
P1/0028

Služební příprava příslušníků PČR
Kódové
označení
MV
P2/0020

Plný název vzdělávacího programu
Specializační kurz krizového vyjednávání pro policisty
P ČR
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Délka a
organizace
studia
2 týdny

do 31. 12. 2015

P2/0044

Specializační kurz, střelecká příprava z brokové zbraně pro 5 dnů
instruktory služební přípravy
(1 týden)

do 31. 12. 2015

P2/0274

Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR

e-learning

do 31. 12. 2015

P3/0021

Odborná příprava policistů PČR řešících krizové
vyjednávání

5 dnů (1
týden)

do 31. 12. 2015

Služba dopravní policie PČR
Kódové
označení
MV

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

Poznámka

P2/0057

Specializační kurz pro policisty zařazené na skupinách
výkonu služby dopravní policie

2 týdny

do 31. 12. 2015

P2/0059

Specializační kurz pro policisty zařazené na skupinách DN 4 týdny

do 31. 12. 2015

P2/0062

Specializační kurz pro policisty zařazené na dálničních
oddělení

4 týdny

do 31. 12. 2015

P2/0153

Specializační kurz pro dopravní inženýry

4 týdny

do 31. 12. 2015

P2/0207

Specializační kurz "Šetření a zpracování dopravních
nehod"

7 dnů

do 31. 12. 2015

P2/0208

Specializační kurz pro vedoucí dopravních oddělení (DI,
DO)

4 týdny

do 31. 12. 2015

P2/0209

Kvalifikační kurz pro 5. a vyšší tarifní třídu služby
dopravní policie

7 týdnů

do 31. 12. 2015

P2/0226

Kontrola dodržování sociálních předpisů v dopravě
(AETR)

4 dny

do 31. 12. 2015

P2/0227

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle
dohody ADR

do 31. 12. 2015

P3/0005

Lotus Notes pro dopravní nehody

4 dny
5 dnů
(1 týden)

P3/0006

Kurz obsluhy radarů řady RAMER a příslušného software

3 dny

do 31. 12. 2015

P3/0010

Inovační kurz pro policisty zařazené na skupinách výkonu
služby dopravní policie

5 dnů
(1 týden)

do 31. 12. 2015

P3/0012

Inovační kurz pro policisty zařazené na skupinách DN

P3/0013

Inovační kurz pro vedoucí skupin DN

P3/0014

Inovační kurz pro vedoucí a ZV DI

5 dnů
(1 týden)
5 dnů
(1 týden)
5 dnů
(1 týden)

P3/0015

Inovační kurz pro policisty zařazené na dálničních
odděleních

5 dnů
(1 týden)

P3/0016

Inovační kurz pro vedoucí a ZV dálničních oddělení

P3/0025

Inovační kurz pro dopravní inženýry

5 dnů
(1 týden)
5 dnů
(1 týden)

do 31. 12. 2015

do 31. 12. 2015
do 31. 12. 2015
do 31. 12. 2015
do 31. 12. 2015
do 31. 12. 2015
do 31. 12. 2015

Kontrola a stížnosti
Kódové
označení
MV

P2/0125

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia
2 soustř.
týden/měsíc

Kontrolní pracovník Policie ČR
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Poznámka

P2/0171

Kontrolní pracovník na úseku kontroly ekonomických
činností Policie ČR

2 soustř.
týden/měsíc

Oblast řízení lidských zdrojů
Kódové
označení
MV
R2/0007

Plný název vzdělávacího programu
Specializační kurz pro pracovníky personálních útvarů

Délka a
organizace
studia
1 týden

Poznámka
do 31. 12. 2015

Personalistika a sociálně psychologická oblast
Kódové
označení
MV

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

P3/0050

Komunikace a řešení specifických situací s občany

e-learning

P3/0065

Základy lidských práv

e-learning

P3/0066

Profesní etika Policie ČR

e-learning

P3/0067

Rovné příležitosti z pohledu Policie ČR

e-learning

P3/0068

Problematika korupce z pohledu Policie ČR

e-learning

R2/0011

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

3dny

R2/0012

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí - výcvik
lektorů

3 dny

R2/0027

Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TAzákladní kurz

3 dny

R2/0028

Rozvoj sociálně psychologických kompetencí pomocí TAlektorský kurz

3 dny

R3/0002

Asertivní jednání

3 dny

Poznámka

Informatika a výpočetní technika
Kódové
označení
MV

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

Poznámka

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

3 dny

P2/0182

Tvorba WWW stránek
Automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní kurz

P2/0184

MS PowerPoint - pokročilé techniky

2 dny

P2/0195

Informační systém ETŘ pro vedoucí pracovníky PČR

2 dny

do 31. 12. 2015

P2/0196

Informační systém ETŘ pro pracovníky podatelny
Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro
zpracovatele

2 dny

do 31. 12. 2015

2 dny

do 31. 12. 2015

P2/0218
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1 den

P2/0246
P2/0247
P2/0248

Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro
zpracovatele SKPV PČR
Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro
vedoucí pracovníky SKPV PČR
Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro
administrativní pracovníky SKPV PČR

2 dny

do 31. 12. 2015

1 den

do 31. 12. 2015

2 dny

do 31. 12. 2015

Ochrana utajovaných informací
Kódové
označení

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

R2/0038

Základní kurz ochrany utajovaných informací

5 dnů
(1 týden)

R2/0041

Specializační kurz - bezpečnostní správa KO

5 dnů
(1 týden)

R2/0042

Specializační kurz - KTA

5 dnů
(1 týden)

R2/0046

Specializační kurz - HCryptS

1 den

R2/0053

Bezpečnostní správa informačního systému nakládajícího s
utajovanou informací

5 dnů
(1týden)

R3/0020

Administrativní bezpečnost - vedení JP pro evidenci
utajovaných dokumentů s platností na 3 roky

2 dny

R3/0024

Fyzická bezpečnost - zpracování projektu s platností
kvalifikace na 3 roky

2 dny

Jazykové kurzy
Kódové
označení

Plný název vzdělávacího programu

R4/0001

Anglický jazyk – zkouška MV 1. stupně

R4/0002

AJ – zkouška MV 1. stupně - externí výuka

R4/0003

AJ – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

R4/0004

Přijímací zkouška ke studiu AJ - 2. stupeň

R4/0005

Anglický jazyk – zkouška MV 2. stupně

R4/0006

AJ – zkouška MV 2. stupně - externí výuka

R4/0007

AJ – zkouška MV 2. stupně po samostatné přípravě

R4/0008

Přijímací zkouška ke studiu AJ - 3. stupeň

R4/0009

Anglický jazyk – zkouška MV 3. stupně

R4/0010

AJ – zkouška MV 3. stupně - externí výuka

R4/0011

AJ – zkouška MV 3. stupně po samostatné přípravě

R4/0012

Německý jazyk – zkouška MV 1. stupně

R4/0013

NJ – zkouška MV 1. stupně - externí výuka

R4/0014

NJ – zkouška MV 1. stupně po samostatné přípravě

R4/0015

Přijímací zkouška ke studiu NJ - 2. stupeň

R4/0016

Německý jazyk – zkouška MV 2. stupně

R4/0017

NJ – zkouška MV 2. stupně - externí výuka
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Délka a
organizace
studia
300 h, 10x
týd./5x2 týd.

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

600 h, 10x 2
týdny

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

Poznámka

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

NJ – zkouška MV 3. stupně po samostatné přípravě

R4/0023

Ruský jazyk - 1. stupeň

R4/0024

Ruský jazyk - 1. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0025

Přijímací zkouška ke studiu RJ - 2. stupeň

R4/0026

Ruský jazyk - 2. stupeň

R4/0027

Ruský jazyk - 2. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0028

Přijímací zkouška ke studiu RJ - 3. stupeň

R4/0029

Ruský jazyk - 3. stupeň

R4/0030

Ruský jazyk -3. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0031

Francouzský jazyk - zkouška MV 1. stupeň

R4/0032

Francouzský jazyk - zkouška MV 1. stupeň - externí výuka

R4/0033

Francouzský jazyk zkouška MV 1. stupeň - zkouška po
samostatné přípravě

R4/0034

Přijímací zkouška ke studiu FJ - 2. stupeň

R4/0035

Francouzský jazyk - zkouška MV 2. stupeň

R4/0036

Francouzský jazyk - zkouška MV 2. stupeň - externí výuka

R4/0037

Francouzský jazyk zkouška MV 2. stupeň - zkouška po
samostatné přípravě

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

Francouzský jazyk 3. stupeň - zkouška po samostatné
přípravě

R4/0042
R4/0043

300 h, 10x
Španělský jazyk - I. stupeň
týd./5x2 týd.
Španělský jazyk I. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0044

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ - II. stupeň

R4/0045

Španělský jazyk - II. stupeň

R4/0046

Španělský jazyk II. stupeň - zkouška po samostatné
přípravě

R4/0047

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ - III. stupeň

R4/0048

Španělský jazyk - III. stupeň

R4/0049

Španělský jazyk III. stupeň - zkouška po samostatné
přípravě

R4/0050

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ - IV. stupeň

R4/0051

Španělský jazyk - IV. stupeň

600 h, 10x 2
týdny

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

600 h, 10x 2
týdny
300 h, 10x
týd./5x2 týd.

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

600 h, 10x 2
týdny

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

480 h, 16x
týd./8x2 týd.

420 h, 14x
týd./7x2 týd.
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R4/0052

Španělský jazyk IV. stupeň - zkouška po samostatné
přípravě

R4/0053

Italský jazyk - I. stupeň

R4/0054

Italský jazyk I. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0055

Přijímací zkouška ke studiu IJ - II. stupeň

R4/0056

Italský jazyk - II. stupeň

R4/0057

Italský jazyk II. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0058

Přijímací zkouška ke studiu IJ - III. stupeň

R4/0059

Italský jazyk - III. stupeň

R4/0060

Italský jazyk III. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0061

Přijímací zkouška ke studiu IJ - IV. stupeň

R4/0062

Italský jazyk - IV. stupeň

R4/0063

Italský jazyk IV. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0065

Polský jazyk I. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0067

Polský jazyk II. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0069

Polský jazyk III. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0071

Polský jazyk 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
R4/0076

Španělský jazyk - IV. stupeň - externí výuka
Kurz anglického jazyka formou blended-learning-zkouška
MV 1. stupně

150 h, 5 x
týd. soustř.

R4/0077

Kurz německého jazyka formou blended-learning-zkouška
MV 1. stupně

150 h, 5 x
týd. soustř.

R4/0078

Kurz ruského jazyka formou blended-learning-zkouška MV 150 h, 5 x
1. stupně
týd. soustř.

R4/0079

Kurz francouzského jazyka formou blended-learningzkouška MV 1. stupně

150 h, 5 x
týd. soustř.

R5/0001

Kurz českého jazyka

96 h, 4
hod./týden

R5/0003

Anglický jazyk, zdokonalovací kurz po 2. stupni

60 h, 1x 2
týdny

R5/0004

Anglický jazyk, zdokonalovací kurz po 3. stupni

60 h, 1x 2
týdny

R5/0005

Německý jazyk, zdokonalovací kurz po 1. stupni

60 h, 1x 2
týdny

R5/0006

Německý jazyk, zdokonalovací kurz po 2. stupni

60 h, 1x 2
týdny

R5/0007

Německý jazyk, zdokonalovací kurz po 3. stupni

60 h, 1x 2
týdny

R5/0009

Francouzský jazyk, zdokonalovací kurz po 2. a 3. stupni

60 h, 1x 2
týdny

R5/0010

Španělský jazyk, zdokonalovací kurz po II. stupni

60 h, 1x 2
týdny

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

480 h, 16x
týd./8x2 týd.

480 h, 16x
týd./8x2 týd.
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R5/0011

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

60 h, 1x 2
týdny

R5/0012

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

60 h, 1x 2
týdny

R5/0014

Italský jazyk, zdokonalovací kurz po II. stupni

60 h, 1x 2
týdny

R5/0015

Jiná jazyková výuka

R5/0016

Nástavbový jazykový kurz angličtiny pro pokročilé (po 3.
stupni MV)

180 h, 6x
týden

R5/0017

Přípravný kurz ke Zkoušce MV 1. stupně z jazyka
německého

60 h, 2 týdny

R5/0018

Přípravný kurz ke Zkoušce MV 2. stupně z jazyka
německého

120 h, 4x
týden

R5/0019

Zdokonalovací poslechový kurz po 1. stupni z jazyka
německého

60 h, 2 týdny

R5/0020

Anglický jazyk PJZ SCP

336 h, 10x
týd./5x 2týd.

R5/0021

Německý jazyk PJZ SCP

336 h, 10x
týd./5x 2týd.

R5/0022

Ruský jazyk PJZ SCPP

336 h, 10x
týd./5x 2týd.

R5/0023

Německý jazyk PJZ SPP, SŽP a SDP

180 h, 6x
týden

R5/0024

Anglický jazyk PJZ SPP, SŽP a SDP

180 h, 6x
týden

R5/0027

Německy s detektivním příběhem - zdokonalovací kurz po
1. stupni

30 h, 1 týden

R5/0028

Německy s internetem - zdokonalovací kurz po 2. stupni

R5/0029

Profesní francouzština pro cizineckou policii

R5/0030

Francouzský jazyk prostřednictvím médií

R5/0031

Zdokonalovací konverzační kurz po 2. stupni - francouzský
jazyk
Zdokonalovací konverzační kurz po 2. stupni - španělský
jazyk

12 h, 2 dny
30 h, 5 dnů
(1 týden)
36 h, 3 měs.
12x3 h

R5/0033

30 h, 5 dnů
(1 týden)
30 h, 5 dnů
(1 týden)
30 h, 5 dnů
Zdokonalovací konverzační kurz po 2. stupni - italský jazyk (1 týden)

R5/0034

Aktualizační kurz po 1. stupni - francouzský jazyk

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
Přípravný kurz ke zkoušce MV 1. stupně z jazyka
anglického
Přípravný kurz ke zkoušce MV 2. stupně z jazyka
anglického

R5/0032

R5/0038
R5/0039
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30 h, 5 dnů
(1 týden)
30 h, 5 dnů
(1 týden)
30 h, 5 dnů
(1 týden)
24 h, 1 měsíc,
4x2dny
60 h, 10 dnů
(2 týdny)
60 h, 10 dnů
(2 týdny)

R5/0040

Zdokonalovací kurz anglického jazyka pro manažery (A2)

30 h, 5 dnů
(1 týden)

R5/0041

Zdokonalovací kurz anglického jazyka pro manažery (B1)

30 h, 5 dnů
(1 týden)

R5/0042

Zdokonalovací kurz francouzského jazyka pro manažery
(A2)

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0043

Zdokonalovací kurz francouzského jazyka pro manažery
(B1)

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0044

Zdokonalovací kurz italského jazyka pro manažery (A2)

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0045

Zdokonalovací kurz italského jazyka pro manažery (B1)

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0046

Zdokonalovací kurz německého jazyka pro manažery (A2)

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0047

Zdokonalovací kurz německého jazyka pro manažery (B1)

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0048

Zdokonalovací kurz ruského jazyka pro manažery (A2)

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0049

Zdokonalovací kurz ruského jazyka pro manažery (B1)

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0050

30 h, 5 dnů (1
Zdokonalovací kurz španělského jazyka pro manažery (A2) týden)

R5/0051

Zdokonalovací kurz španělského jazyka pro manažery (B1)

R5/0052

Německý jazyk pro kriminalisty (B1)

30 h, 5 dnů (1
týden)
60 h, 10 dnů
(2 týdny)

R5/0053

Zdokonalovací kurz po 1. stupni - ruský jazyk

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0054

Kurz anglického jazyka pro účastníky zahraničních
mírových opatření

30 h, 5 dnů (1
týden)

R5/0055

Kurz ruského jazyka pro příslušníky HZS ČR se služebním
zařazením v operačním a informačním středisku
(začátečníky)

210 h, 7x
týden

R5/0056

Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP I anglický jazyk

16 h elearning

R5/0057

Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP II - 5 pracovních
anglický jazyk
dnů
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP I německý jazyk
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP II německý jazyk

16 h elearning
5 pracovních
dnů

R5/0061

Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP I ruský jazyk
Zdokonalovací kurz po policejní jazykové zkoušce SCP II ruský jazyk

16 h elearning
5 pracovních
dnů

R5/0062

Kurz ruského jazyka pro příslušníky HZS ČR se služebním
zařazením v operačním a informačním středisku - mírně
pokročilí

R5/0063

Anglický jazyk pro členy antikonfliktních týmů (AKT)

7 týdnů po 6
h denně
150h prez.
/150h dist.

R5/0064

SCP Ruský jazyk pro začátečníky

10 dnů

R5/0065

Anglický jazyk pro dopravní policii

60 h, 2 x
týden

R5/0058
R5/0059
R5/0060
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R5/0066

Ruský jazyk pro dopravní policii

60 h, 2 x
týden

R5/0067

Německý jazyk pro dopravní policii

60 h, 2 x
týden

Evropská unie
Kódové
označení
MV

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

R2/0057

Monitoring, audit a kontrola projektů SF EU

e-learning (10
h. max. 2
měs.)

R2/0058

Administrace, řízení a management projektů SF EU

e-learning (10
h. max. 2
měs.)

Poznámka

Domácí násilí
Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

Kódové
označení
MV
P2/0174

Poznámka

Ochrana před domácím násilím - lektor

3 dny

do 31. 12. 2015

P2/0175

Řešení domácího násilí

2 dny

do 31. 12. 2015

Oblast řízení motorových vozidel
Kódové
označení
MV

Plný název vzdělávacího programu

R2/0016

Rozšíření řidičského oprávnění ze sk. "B, C1, D1 a D" na
sk. "C"

4 týdny

do 31. 12. 2015

R2/0017

Rozšíření řidičského oprávnění ze sk. "B" na sk. "D"

5 týdnů

do 31. 12. 2015

R2/0018

Rozšíření řidičského oprávnění ze sk. "C, C1 a D1" na sk.
"D"

4 týdny

do 31. 12. 2015

R2/0019

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na sk.
"C1"

4 týdny

do 31. 12. 2015

R2/0031

Rozšíření ŘO ze skupin "B, C, D" na skupinu "A" do 25
kW

2 týdny

do 31. 12. 2015

R2/0048

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "C1"na
skupinu "D1"

13 dnů

do 31. 12. 2015

R2/0049

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B"na
skupinu "D1"

3 týdny

do 31. 12. 2015

R2/0050

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "C"na
skupinu "D1"

13 dnů

do 31. 12. 2015

R3/0009

Modulární kurz techniky jízdy

4 dny

do 31. 12. 2015

R3/0017

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

1 den

do 31. 12. 2015

R3/0018

Zvláštní výstražné zařízení

1 den

do 31. 12. 2015

R3/0019

Speciální automobilní výcvik - SAV5

do 31. 12. 2015

R3/0021

Speciální automobilní výcvik - SAV2

5 dnů
(1 týden)
2 dny

R3/0022

Pravidelné profesní školení C

1 den

do 31. 12. 2015

R3/0023

Pravidelné profesní školení D

1 den

do 31. 12. 2015
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Délka a
organizace
studia

Poznámka

do 31. 12. 2015

Spojovací příprava
Kódové
označení
MV
P2/0123

Plný název vzdělávacího programu
Školitelé obsluh koncových zařízení systému PEGAS

Délka a
organizace
studia
2 týdny

Poznámka
do 31. 12. 2015

Změny v průběhu školního roku
Od 1. 1. 2016 byla výuka základní odborné přípravy policistů převedena pod nový
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, Vzdělávací zařízení Praha (dále
ÚPVSP). Pod ÚPVSP byly přeřazeny také některé kvalifikační, specializační a
inovační kurzy pro policisty.
Od 1. 1. 2016 škola převzala výuku vyššího odborného vzdělávání „Přípravné trestní
řízení“ poskytovanou do té doby Vyšší policejní školou a Střední policejní školou pro
kriminální policii v Opatovicích nad Labem.
Škola připravila střední vzdělávání v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost,
proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku.
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Změny v průběhu školního roku
V souvislosti s organizačními změnami v policejním školství byl k 1. 1. 2016 snížen
počet učitelů z 81 (70 policistů / 11 civilistů) na 32 (21/11). Počet učitelů – policistů byl
tedy snížen o 49 osob, složení civilního učitelského sboru se měnilo od 1. 1. do 31. 8.
2016 v závislosti na potřebách budoucí výuky ve středním vzdělávání s maturitou.



V březnu 2016 byl postaven mimo službu ředitel školy plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal,
Ph.D., MBA a řízením školy byla od 24. 3. 2016 pověřena plk. PhDr. JUDr. Jana
Firstová, Ph.D.
17. 5. 2016 došlo ke sloučení dvou dřívějších pedagogických úseků školy
(Školského úseku a Úseku dalšího profesního vzdělávání) do jednoho Úseku
výchovy, vzdělávání a vnější vztahy (dále ÚVVVV), jehož řízením byla od 13. 6.
2016 pověřena a po výběrovém řízení od 1. 8. 2016 jmenována zástupkyní
ředitelky pro Úsek výchovy, vzdělávání a vnější vztahy plk. Mgr. et Mgr. Michaela
Eichlerová.

Přehled pracovníků školy (stav k 31. 8. 2016)
Zaměstnanci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

196

38

158

Vedoucí pracovníci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

26

6

20

Pedagog. pracovníci

Nepedagog. pracovníci

Policisté

25

13

Občanští zaměstnanci

48

110

Celkem

73

123

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením: 2
Vyšší 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

38

10

28

Občanští zaměstnanci 158

72

86

Celkem

82

114

Policisté

196
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Vedoucí pracovníci

Ženy

Muži

9

17

Ženy

Muži

25

8

17

Občanští zaměstnanci 48

29

19

Celkem

37

36

26
Pedagogičtí pracovníci
Policisté

73

Nepedagogičtí pracovníci

Ženy

Muži

Policisté13

2

11

Občanští zaměstnanci110

43

67

Celkem 123

45

78

Kvalifikace a praxe pracovníků školy
Vedoucí pracovníci školy
Policisté

ɸpraxe
(v letech)

Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

SOŠ s. mat.

0

0

2

21

VOŠ

0

0

0

0

VŠ - Bc.

0

0

2

15

VŠ - Mgr.

3

26

15

30

VŠ - Ph.D.

3

27

1

16

Celkem

6

26,5

20

26

Policisté

ɸ praxe
(v letech)

SOŠ s. mat.

0

0

1

18

VOŠ

0

0

0

0

VŠ - Bc.

1

17

0

0

VŠ - Mgr.

21

22

47

22

VŠ - Ph.D.

3

29

0

0

Celkem

25

22,5

48

20

Stupeň
vzdělání

Pedagogičtí pracovníci

Stupeň
vzdělání
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Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

Nepedagogičtí pracovníci

Stupeň
vzdělání

Policisté

ɸ praxe
(v letech)

Základní

0

0

2

17

SOŠ bez mat.

0

0

33

30

SOŠ s. mat.

5

23

34

29

VOŠ

0

0

3

26

VŠ - Bc.

3

16

11

21

VŠ - Mgr.

4

17,5

23

31

VŠ - Ph.D.

0

0

1

14

Celkem

13

19,5

110

28

Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

Ocenění pracovníků školy
Ve školním roce 2015/2016 získali pracovníci školy následující ocenění:
Služební medaile PČR

Za zásluhy o bezpečnost

1

Služební medaile PČR

Za věrnost I. stupně

1

Služební medaile PČR

Za věrnost II. stupně

8

Služební medaile PČR

Za věrnost III. stupně

5

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 I. stupně

19

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 II. stupně

23

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 III. stupně

38

Plaketa ředitele

2

- 19 –

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Přijímací řízení do studia pro získání stupně vzdělání pro školní rok
2015/2016
Přijímací zkoušky do VOŠ pro školní rok 2015/2016 se nekonaly. Počet přihlášených
studentů nepřekročil možnosti školy pro přijetí.
Přihlášky do 1. ročníku VOŠ pro školní rok 2015/2016

Počet

Muži

69

Ženy

5

Celkem

74

Základní odborná příprava policistů
Základní odborná příprava

Počet

ZOP policistů pro 3. a 4. tarifní třídu

0

ZOP policistů - společné minimum bez specializace

0

ZOP 2013

349

Celkem

349

Oblasti služební přípravy, pedagogiky, IVT, celoživotní vzdělávání
zaměstnanců atd.
Počet

Kurzy
Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

27

První pomoc v nestandardních situacích
Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové
vyjednávání
Prvotní úkony policistů a jejich součinnost na místě činu, se
zaměřením na specifikaci KŘP hl. m. Prahy

19

100

Kontrola dodržování předpisů AETR

29

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

35

Tvorba www stránek

10

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

12

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR

24

Kontrolní pracovník na úseku kontroly ekonomických činností PČR

8

Vedoucí organizačních článků SPP

29

Vedoucí základních výkonných organizačních článků SDP

13
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67

Kurz LOTUS NOTES pro dopravní nehody

19

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

6

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

4

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“

13

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 3. a 4. tarifní třída

27

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 5. a 6. tarifní třída

30

Dopravní inženýr a auditor

15

Speciální automobilový výcvik – SAV 2

14

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

19

Modulární kurz techniky jízdy

72

Fyzická bezpečnost

26

Administrativní bezpečnost

199

Ochrana utajovaných informací

24

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany

16

Bezpečnostní správa informačního systému

5

Další vzdělávání – kurzy pořádané Oddělením dalšího vzdělávání
Celkem

722
1586

Jazykové kurzy
Jazykové vzdělávání

Počet

Jazykové vzdělávání

362

Celkem

362

Přijímací řízení do studia pro získání stupně vzdělání pro školní rok
2016/2017
Přijímací zkoušky do VOŠ pro školní rok 2016/2017se nekonaly. Počet přihlášených
studentů nepřekročil možnosti školy pro přijetí.
Přihlášky do 1. ročníku VOŠ pro školní rok 2016/2017

Počet

Muži

84

Ženy

34

Celkem

118

Přijímací zkoušky do SOŠ pro školní rok 2016/2017 se konaly ve dnech 1. kolo
1. termín 25. 4. 2016, 2. termín 26. 4. 2016 a 2. kolo a náhradní termín 19. 5. 2016.
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Přihlášky do 1. ročníku SOŠ pro školní rok 2015/2016

Počet

chlapci

240

dívky

189

Celkem

429

Přijímací zkoušky do 1. ročníku SOŠ pro
školní rok 2016/2017
První kolo

Zúčastněno

Přijato

CH

D

CH

D

134

122

5

5

256
83
Druhé kolo

10
48

131
16

Odvolání

7

217
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20
170

387
Z přijatých žákůdodali zápisové lístky 64 žáci.

12
44

23
Celkem

32

74

Počet všech studujících v jednotlivých typech vzdělávání, kteří
studovali v době od září 2015 do srpna 2016

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

59

43

2. ročník

39

36

3. ročník

47

47

Celkem

145

126

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

16

11

Celkem

16

11

Bezpečnostně právní činnost (VOŠ)

Dopravně bezpečnostní činnost (VOŠ)

Na začátku
školního roku
(VPŠ v Opatovicích)

Na konci
školního roku

1. ročník

11

9

2. ročník

13

11

3. ročník

18

18

Celkem

42

38

Přípravné trestní řízení (VOŠ)

Základní odborná příprava

Počet

ZOP 2013 - I. školní část

542

Celkem

542

Oblasti služební přípravy, pedagogiky,
celoživotní vzdělávání zaměstnanců atd.

IVT,
Počet

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

27

První pomoc v nestandardních situacích
Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících
krizové vyjednávání

19
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67

Prvotní úkony policistů a jejich součinnost na místě činu, se
zaměřením na specifikaci KŘP hl. m. Prahy

100

Kontrola dodržování předpisů AETR

29

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

35

Tvorba www stránek

10

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

12

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR
Kontrolní pracovník na úseku kontroly ekonomických činností
PČR

24

Vedoucí organizačních článků SPP

29

Vedoucí základních výkonných organizačních článků SDP

13

Kurz LOTUS NOTES pro dopravní nehody

19

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

6

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

4

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“

13

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 3. a 4. tarifní třída

27

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 5. a 6. tarifní třída

30

Dopravní inženýr a auditor

15

Speciální automobilový výcvik – SAV 2

14

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

19

Modulární kurz techniky jízdy

72

Fyzická bezpečnost

26

Administrativní bezpečnost

199

Ochrana utajovaných informací

24

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany

16

Bezpečnostní správa informačního systému

5

Další vzdělávání – kurzy pořádané Oddělením dalšího vzdělávání
Celkem

8

722
1586
Počet

Jazykové kurzy
Jazykové vzdělávání

362

Celkem

362
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Tabulky vykazují výsledky vzdělávání ve VOŠ a ukončených kurzech ve školním roce
2015/2016.
Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

43

14

2. ročník - kombinované studium

37

0

3. ročník (absolutorium) – kombinované studium

46

4

126

18

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

11

5

Celkem:

11

5

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

9

2

2. ročník – kombinované studium

11

2

3. ročník (absolutorium)- kombinované studium

17

1

Celkem:

37

5

Bezpečnostně právní činnost (VOŠ)

Dopravně bezpečnostní činnost (VOŠ)

Přípravné trestní řízení (VOŠ)

Převzetí oboru studia 68-42-N/03 - Přípravné trestní řízení
V důsledku organizačních změn v policejním školství se naše škola rozhodnutím zřizovatele
stala nástupnickou organizací Vyšší policejní školy a Střední policejní školy pro kriminální policii
v Opatovicích nad Labem a od 1. ledna 2016 převzala v plném rozsahu studenty vyššího
odborného studia oboru Přípravné trestní řízení ve všech třech ročnících.
Bylo zapsáno 42 studentů, z toho úspěšně ročník dokončilo 37. Byli jmenováni noví třídní
učitelé studijních skupin, učitelé školy převzali většinu výuky. Výuku odborných předmětů
„Operativně pátrací činnost“ a „ Odhalování a dokumentace trestné činnosti“ se nepodařilo
zajistit vlastními učiteli, proto v nich výuku prováděli externě odborníci, kteří ji vedli
v Opatovicích. Výuku těchto dvou předmětů povedou i nadále zaměstnanci ÚPVSP, VZ
Pardubice. Taktéž výuka jazyků a vedení závěrečných prací byla v letním semestru
vedena původními učiteli, kteří byli následně členy zkušební komise u absolutoria. Tím
byla nejen zajištěna odbornost, ale zároveň i návaznost a zmírněny dopady organizačních
změn především v závěrečném ročníku před absolutoriem.

- 25 –

Absolutorium

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská
zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského
zákona, se v naší škole konalo absolutorium studentů VOŠ, kteří ve školním roce
2015/2016 řádně ukončili třetí ročník studia vzdělávacích oborů 68-42-N/04 –
Bezpečnostně právní činnost a68-42-N/03 – Přípravné trestní řízení.
Absolutoria se z celkového počtu 75 (57+18) studentů zúčastnilo 71 studentů,
4 studenti nekonali a 3 studenti konali pouze část.
Absolutorium se konalo ve dnech 6. – 8. června 2016 a 13. – 15. června 2016.
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.
Kontrola přípravy a průběhu absolutoria z OBVPV konstatovala dobrou organizaci,
regulérnost, žádná negativa (viz kapitola Výsledky inspekční činnosti, s. 34).
Výsledky absolutoria:
• prospělo s vyznamenáním
• prospělo
• neprospělo

31 studentů
32 studentů
5 studentů

Dne 16. června 2016 se ve vzdělávacím centru školy uskutečnilo slavnostní ukončení
studia, kterého se zúčastnila náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního,
zdravotnického a právního zabezpečení Mgr. Monika Pálková, MPA, další
představitelé MV a náměstek ředitele Útvaru policejního vzdělávání a služební
přípravy plk. Ing. Miroslav Horák.
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Při slavnostním ukončení byli oceněni plaketou ředitele školy:
 4 studenti za dosahování vynikajících výsledků po celou dobu studia
(ppor.Karel Pola, nprap. Václav Švec, nprap. Ivana Oswaldová a nprap. Jaroslav
Kessler) a
 4 studenti za dosažení vynikajících výsledků při absolutoriu (nprap.Erika Tesařová,
nprap. Gabriela Bielská, prap. Iva Ježková anprap.Radek Voldán).

Počet
úspěšní/neúspěšní

Základní odborná příprava (ZOP)
ZOP 2013

540/2

Celkem

540/2

Oblasti služební přípravy, pedagogiky, IVT,
celoživotní vzdělávání zaměstnanců atd.

Počet
úspěšní/neúspěšní

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

27/0

První pomoc v nestandardních situacích
Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících
krizové vyjednávání
Prvotní úkony policistů a jejich součinnost na místě činu, se
zaměřením na specifikaci KŘP hl. m. Prahy

19/0
67/0
100/0

Kontrola dodržování předpisů AETR
Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody
ADR

29/0

Tvorba www stránek

10/0

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

12/0

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR
Kontrolní pracovník na úseku kontroly ekonomických
činností PČR

24/0

Vedoucí organizačních článků SPP

29/0

Vedoucí základních výkonných organizačních článků SDP

13/0

Kurz LOTUS NOTES pro dopravní nehody

19/0

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

6/0

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

4/0

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“
Kurz pro policisty služby dopravní policie – 3. a 4. tarifní
třída
Kurz pro policisty služby dopravní policie – 5. a 6. tarifní
třída

13/0

Dopravní inženýr a auditor

15/0
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35/0

8/0

27/0
30/0

Speciální automobilový výcvik – SAV 2

14/0

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

19/0

Modulární kurz techniky jízdy

72/0

Fyzická bezpečnost

26/0

Administrativní bezpečnost

199/0

Ochrana utajovaných informací

24/0

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany

16/0

Bezpečnostní správa informačního systému
Další vzdělávání – kurzy pořádané Oddělením dalšího
vzdělávání

5/0

Celkem

722/0
1586/0
Počet
úspěšní/neúspěšní

Jazykové kurzy
Jazykové vzdělávání

251/90

Celkem

251/90
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prevence sociálně patologických jevů je součástí výuky odborných policejních
předmětů. A to jak v Základní odborné přípravě 2013 (ve škole vyučována do 31. 12.
2015), tak v odborných kurzech i ve výuce VOŠ.
Učitelé školy nejen zajišťovali odborné přednášky pro studující, ale sami též přednášeli
na základních školách. Škola spolupracovala s intervenčním centrem při natáčení
propagačních videí.
Pro budoucí středoškolské studium byl zpracován Minimální preventivní program (dále
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 ředitelka školy, realizátorem jsou:


metodik prevence,



výchovný poradce,



školní psycholog,



vedoucí vychovatelů Domova mládeže.

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.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Studium pracovníků školy v období 1. září 2015 – 31. srpna 2016
Druh a stupeň
vzdělání

Policisté

Občanští zaměstnanci

ukončili

studují

ukončili

studují

DPS

5

0

1

0

VOŠ

0

2

0

0

VŠ – Bc.

0

0

1

0

VŠ – Mgr.

0

0

0

0

VŠ - Ph.D.

1

0

0

0

Celkem

6

2

2

0

Za účelem posilování profesionálních policejních i pedagogických dovedností
absolvují pedagogičtí pracovníci školy studijní pobyty na výkonných útvarech Policie
ČR, ostatních policejních školách v České republice i 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 ve škole, resortních odborných seminářů, přednášek, společných
projektů s resortními odbornými i školskými institucemi, úzkou spoluprací
a konzultacemi s odbornými partnery uvedenými v přehledu subjektů spolupráce.
Zprávy z absolvovaných IMZ jsou uloženy u vedoucích pedagogických oddělení.
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 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. 263/2007Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance
škol a školských zařízení (§ 5 Volno k samostudiu) a k Vyhlášce č. 317/2005Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, v platném znění.
Oddělení policejních činností a oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů bylo
ve sledovaném období zaměřeno kromě odbornosti na přípravu výuky v SOŠ, tj.
na metodiku výuky na střední škole, na práci s mladistvými, řešení případných
problémů s nimi i na zvládnutí nových technologií užívaných ve výuce. Oddělení
specializačního vzdělávání se zaměřilo na zvýšení kvalifikace učitelů bezpečnostních
kurzů. Učitelé jazyků se věnovali metodickým otázkám výuky jazyka, přípravě nového
testování, změnám v provádění jazykových zkoušek MV i otázkám e-learningu.
Od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 dosáhla účast pedagogických pracovníků na IMZ,
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přednáškách, seminářích, kurzech atd. počtu 233, tj. v průměru zhruba 3 akce na
učitele za půl roku kromě stáží a studijních pobytů.
Vzdělávání pedagogických pracovníků organizuje škola pro policisty i další příslušníky
rezortu vnitra; kurzů „Studium pedagogiky k získání odborné kvalifikace
pedagogického pracovníka ve školách a školských zařízeních rezortu vnitra (kódové
označení R2/0036) se zúčastnilo 18 policistů a příslušníků HZS a 3 občanští
zaměstnanci (z toho 2 zaměstnanci naší školy).
Ve školním roce 2015/2016 nebyl s ohledem na měnící se podmínky zpracován plán
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, i když další vzdělávání bylo sledováno
a podporováno.
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2016/2017 a
dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl zpracován podle
výše uvedených právních předpisů a předložen ke schválení ředitelce školy. Umožňuje
případnou aktualizaci v průběhu školního roku tak, aby bylo včas reagováno na
aktuální (nově vzniklé) potřeby. Akcentuje dlouhodobé potřeby ve vztahu k odbornosti
a kvalifikovanosti, aby byla optimálně zajištěna veškerá výuka i výchovné cíle.

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 připravované střední policejní škole.
Využití komunikačních prostředků internetu
V průběhu školního roku byly přepracovány a 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. Škola zde informuje o termínech akcí a uveřejňuje zprávy o nich doplněné
o fotografie. V nabídce je virtuální prohlídka školních prostor. Na online úřední desce
jsou vyvěšeny veškeré povinně zveřejňované informace. Stránky obsahují kontakty na
vedení školy a její pracovníky, kontaktní formulář k zasílání dotazů, odpovědi na
nejčastěji kladené otázky a odkazy na e-learningové portály provozované školou.
K poskytování základních informací o škole, odkazování na její webové stránky atd.
slouží také facebook.
Byla pořízena webová aplikace Bakalář, která umožní komunikaci mezi všemi činiteli
výchovně vzdělávacího procesu a bude sloužit i k rychlé informaci mezi učiteli a rodiči.
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Náborová činnost
Díky informacím o budoucím středním vzdělání s maturitou zveřejněným na internetu
se škola dostala do povědomí široké veřejnosti a vzbudila její značný zájem.
Vedle internetu využívá škola k prezentaci své činnosti propagační brožury, denní tisk
a pravidelná periodika, účastní se burz škol a pořádá Den otevřených dveří.
Účast na „Burzách škol“
Ve školním roce 2015/2016 se škola zúčastnila burz škol v Kolíně (12. – 13. 10. 2015),
České Lípě (4. – 5. 11. 2015) a v Praze (Schola Pragensis 26. – 28. 11. 2015), aby
prezentovala připravované vzdělávání ve střední policejní škole. Naši reprezentanti
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 (dále OZV) a
personálního oddělení, účastnili se Ing. Bradáč, JUDr. Řápek, Mgr. Franěk a další
pracovníci OZV a personálního oddělení školy.
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Naše prezentace na burzách škol byla velmi úspěšná, žáci i jejich rodiče projevili
o školu enormní zájem.
Den otevřených dveří
5. 12. 2015 škola otevřela brány zájemcům o střední vzdělání s maturitou i jejich
rodičům a veřejnosti. Během Dne otevřených dveří se 820 účastníků - potenciální žáci,
jejich rodiče a veřejnost - měli možnost seznámit s areálem, učebnami, studentským
pokojem, jídelnou, tělocvičnami, posilovnou, střelnicí, ale i s konkrétními garanty
jednotlivých předmětů. Během tří besed se mohli ptát zástupců školy na chod školy a
na aktivity spjaté s výchovně-vzdělávacím procesem, např. na přijímací řízení,
jednotlivé předměty, chod Domova mládeže a další.

Den otevřených dveří zabezpečovali pracovníci OZV a budoucí vedoucí pracovníci
oddělení policejních činností, oddělení odborných předmětů, oddělení všeobecně
vzdělávacích předmětů a Domova mládeže.
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Brožury
Pracovníci školy vytvořili několik náborových
brožur, které byly použity na burzách škol,
rozdávány zájemcům o studium a rozeslány
nebo osobně předány ředitelům vybraných
základních škol.
Rovněž byly vytvořeny propagační bannery
k využití na prezentaci školy při burzách škol.
Publikační činnost


Učitelé a metodici jazykových oddělení školy
pravidelně přispívají do přílohy časopisu
Policista třemi stranami textů ke čtení
s porozuměním s profesní policejní a
bezpečnostní
tématikou
v anglickém,
německém, ruském a francouzském jazyce.
Texty jsou opatřeny překladem nejdůležitější slovní zásoby a cvičeními k ověření
porozumění.



STEIN, Petr. Integrace vzdělávacího obsahu v základní odborné přípravě policistů:
Rizika a příležitosti. Policista č. 9, 2015, příloha s. 2-7.



SVOBODOVÁ, Helena. Policejní škola v Praze opět otevírá středoškolské studium.
Policista č. 1, 2016, příloha s. 2-4.



JOUVE, Thomas. Přežil teroristický útok. Policista č. 7, 2016, s. 4-8.



ČERNÍKOVÁ, Vratislava, FIRSTOVÁ, Jana a kol. Postpenitenciární péče – aktuální
otázky. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2016. 121s. ISBN
978-80-906601-0-6



BLAŽEJOVSKÝ, Marek. Nové aspekty v metodice vyšetřování drogové kriminality
v České republice. Policajná teória a prax. Ročník XXIV. 2/2016 s. 79-88 ISSN
1335-1370

Sportovní soutěže




Přebor VPŠ a SPŠ MV v nohejbalu trojic 17. 9. 2015 – 23 policistů
Střelecká soutěž „O pohár ředitele školy“ 13. a 14. 10. 2015 - 76 závodníků
Střelecká soutěž nevidomých 28. 11. 2015 – 40 účastníků

Spolupráce s rodiči žáků



16. 6. 2016 se konaly třídní schůzky rodičů přijatých žáků těm byly poskytnuty
informace ke studiu a jeho organizaci.
Rodičům přijatých žáků byla poskytnuta pomoc při zakládání spolku rodičů.

Další aktivity na veřejnosti



přednášky pro strážníky obecních a městských policií kraje Vysočina s dopravněbezpečnostní problematikou
2 přednášky BESIP a sebeobrana v rámci „Akademie pro seniory“- Bílý kruh
bezpečí
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spolupráce s BESIP a krajem Vysočina na projektu Bezpečná Vysočina 2015,
kurzy bezpečné jízdy
výběrové řízení pro řidiče útvaru ochrany prezidenta, kondiční jízdy pro útvar
ochrany prezidenta
zabezpečení a poskytnutí prostor (pracoviště Jihlava) pro akce:
„Dopravní policista 2015“, pro pracovní tým Taktika, pro přebory KŘP Vysočina –
psovodi, pro školení policistů DS – KŘP Vysočina – technický stav vozidel, pro
školení policistů „TS užitková vozidla“, pro ŘSDP, pro secvičnou psovodů +
jednotky pro ochranu jaderné elektrárny Dukovany a realizace akce Mistrovství ČR
psovodů.

Projekty
•
•

Tvorba studijních opor, realizace e-learningového portálu pro výuku cizích jazyků.
Příprava projektu: e-learningový portál pro žáky SOŠ, proškoškolení tutorů.

Společenské akce školy
•

•

Škola pořádá každoročně dva společenské večery pro zaměstnance školy
a dvakrát v kalendářním roce organizuje setkání bývalých zaměstnanců školy.
Společenské večery pro zaměstnance školy jsou organizovány u příležitosti
vyhodnocení kalendářního roku a u příležitosti Dne učitelů.
Za účasti vedení VPŠ a SPS MV v Praze se dne 28. 4. 2016 uskutečnilo ve
vzdělávacím centru školy setkání policejního prezidenta s policisty a občanskými
zaměstnanci ÚPVSP, Vzdělávací zařízení Praha.
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VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve sledovaném období byly provedeny následující inspekce a kontroly:
Inspekce studia VOŠ oboru 68-42-N/04 - Bezpečnostně právní činnost a 68-42N/03 – Přípravné trestní řízení
Provedl: Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR (dále
OBVPV MV ČR)
Termín: 7. – 11. 3. 2016
Zjištění: Kvalita vlastní výuky byla po stránce obsahové i metodické hodnocena jako
dobře až nadstandardně připravená, organizační, materiální a personální
zajištění bez problémů. Nedostatky byly zjištěny ve zpracování individuálních
vzdělávacích plánů a v některých zápisech v třídních knihách, byla
konstatována absence plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a
malá četnost hospitací. Doporučeno vést v listinné podobě spis studenta. Dále
bylo zjištěno, že odbornou kvalifikaci ze 37 učitelů splňuje 28.
Přijatá opatření: Na základě toho byly individuální vzdělávací plány přepracovány dle
doporučení inspekce, metodik pro VOŠ Mgr. Malušek bude provádět 1x
měsíčně kontrolu třídních knih, četnost hospitací byla stanovena na poradě ZŘ,
vedoucím oddělení bylo zadáno zpracování plánu DVPP na další období.
K doporučení vést v listinné podobě spis studenta: školní matrika je vedena
v elektronické podobě, výstupy jsou pak tištěny a zakládány do archivu. Výuka
dvou odborných předmětů v Přípravném trestním řízení byla zajištěna
externími odborníky, interním učitelům, kteří kvalifikaci nesplňují, bylo uloženo
si ji patřičným studiem doplnit.
Kontrola přijímacího řízení pro SOŠ
Provedl: OBVPV MV ČR
Termín: 25. - 26. 4. 2016 a 19. 5. 2016
Zjištění: Bylo konstatováno, že přijímací zkoušky byly dobře organizačně zvládnuty,
dostatečně personálně zabezpečeny, probíhaly regulérně a plynule, nebylo
zaznamenáno žádné porušení právních předpisů. Nebyla uložena žádná
doporučení.
Kontrola absolutoria
Provedl: OBVPV MV ČR
Termín: 15. 5. 2016
Zjištění: Kontrola nezjistila žádné pochybení v organizaci a průběhu zkoušek, způsobu
hodnocení, atmosféře ani dodržování právních předpisů. Poukázala pouze na
terminologické nepřesnosti ve vyžádaných podkladech a jazykové a
technickoadministrativní nedostatky v absolventských pracích. Nebyla
vyslovena žádná doporučení.
Přijatá opatření: Mgr. Malušek před zahájením nového školního roku inovoval
metodickou příručku k tvorbě absolventských prací a provede proškolení
studentů.
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Kontrola jazykových kurzů, dokumentace, zkoušek
Provedl: OBVPV MV ČR
Termín: 23. 6. 2016
Zjištění: Kontrolou nebylo shledáno žádné porušení právních předpisů. Byly zjištěny
některé chyby ve vedení třídních knih, opravách testů a jejich bodovém
hodnocení.
Přijatá opatření: Zjištění byla projednána s vedoucí oddělení německého jazyka a
ředitelkou školy a byla přijata opatření k nápravě.
Kontrola hygieny výživy a hygieny komunální na stravovacím oddělení –
kuchyně
Provedl: MVČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného
zdraví, pracoviště Praha
Termín: 30. září 2015
Zjištění: Zjištěny drobné nedostatky, bezprostředně odstraněny.
Kontrola hygieny práce, epidemiologie, hygieny komunální – na pracovišti
truhlárny
Provedl: MV ČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného
zdraví, pracoviště Praha
Termín: 5. 11. 2015
Zjištění: Zjištěny drobné nedostatky, které byly bezprostředně odstraněny; výměna
strojového vybavení - byla provedena, inkriminovaný prostor byl vymalován a
proveden potřebný úklid. V současné době se zajišťuje měření prašnosti.
Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
Horní tělocvična – č. 14
Provedl: MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín: 23. 2. 2016
Zjištění: Nefunkční klimatizace (vzduchotechnika) - klimatizace nemohla být opravena,
protože zde není instalována, větrání okny plně odpovídá příslušným
předpisům, proto bude na základě rozhodnutí vedení používáno i nadále.
Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objekt školské budovy, 2. nadzemního podlaží
Provedl:.MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín: 23. 2. 2016
Zjištění: Provést výmalbu kanceláří a společných chodeb - výmalba uvedených prostor
byla realizována postupně, a to v době od 22. 2. 2016 do 27. 6. 2016.
Kontrola – hygiena komunální ve VVS Kryštofovy Hamry – objekt kuchyně
Provedl: Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická
služba
Termín: 4. 3. 2016
Zjištění:.Protékání stropu do skladových prostor 1. podzemního podlaží – odstranění
zatékání do skladovacích prostor stravovacího zařízení bylo provedeno
dodavatelsky v posledním týdnu měsíce července 2016.
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Následná veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů (kontrolován
vnitřní kontrolní systém, rozpočet – plán, skutečnost rok 2015, dodržování
základních zásad hospodaření, hospodaření s prostředky fondu kulturních
a sociálních potřeb)
Provedl: MV ČR, odbor interního auditu a kontroly
Termín: 30. 5. 2016 – 22. 7. 2016
Zjištění: Proti některým kontrolním zjištěním byly v zákonné lhůtě uplatněny námitky,
které jsou v současné době ze strany kontrolního orgánu již vyřízeny. Některé
zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu samotné kontroly a
bezprostředně po jejím ukončení. Nyní je v určené lhůtě zpracovávána Zpráva
o provedených opatřeních, odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných
kontrolou.
Kontrola hygieny výživy VVS Kryštofovy Hamry
Provedl: MVČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného
zdraví, pracoviště Praha
Termín: 21. 6. 2016
Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola hygieny komunální VVS Kryštofovy Hamry
Provedl: MVČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného
zdraví, pracoviště Praha
Termín: 21. 6.2016
Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.
V období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 byly provedeny následující audity:
Audit č. 5/2014 – následný - (listopad 2015)
Účelem následného auditu bylo zjištění a posouzení, zda doporučení a navrhovaná
opatření přijatá k auditním zjištěním v rámci auditů č. 1- 4/2015 jsou účinná, zda
nedostatky byly odstraněny a jestli byly zavedeny takové kontrolní mechanismy, které
by snížily jejich výskyt v budoucnosti.
Audit č. 1/2016 – veřejné zakázky - (leden - únor 2016)
Audit byl zaměřený na náhodně vybrané veřejné zakázky v roce 2015 ve VPŠ a SPŠ
MV v Praze. Účelem auditu bylo zjištění a posouzení správnosti postupu a
transparentnosti při zadávání veřejných zakázek, průběhu realizace zakázek,
dokumentace a dodržování stanoveného postupu předběžné řídící kontroly, vzájemné
srovnání a soulad s všeobecně platnými právními a vnitřními předpisy a nastavenými
kontrolními mechanismy.
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ROK 2015
Výdajová oblast rozpočtu
Rozpočet R1 pro výdajovou oblast byl VPŠ a SPŠ MV v Praze stanoven Rozpisem
závazných limitů a ukazatelů na rok 2015 č. j.:MV-1904-12/EKO-2015 ze dne 9. 1.
2015.
Na základě vývoje finančních potřeb v oblasti výdajů vedených v informačním systému
programového financování EDS/SMVS, a vzhledem k relativně příznivému vývoji
v čerpání rozpočtu výdajů běžných (po zavedení rozsáhlých úsporných opatření) bylo
vedením školy, s přihlédnutím k dalším prioritám, rozhodnuto o přesunu finančních
prostředků ve výši 7,930.000,00 Kč z běžných výdajů do oblasti programového
financování (Rozpočtové opatření v roce 2015 č.151/151 č. j. MV-13461-30/EKO-2015
ze dne 2. června 2015).
Dále byl třemi rozpočtovými opatřeními rozpočet běžných výdajů školy snížen o
celkovou částku 320.400,00 Kč ve prospěch rozpočtu Krajského ředitelství Policie
Kraje Vysočina a Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina jako úhrada nákladů
spojených s čerpáním PHM.
Posílen byl rozpočet naopak dvěma rozpočtovými opatřeními v oblasti ostatních
provozních výdajů o celkovou částku 6,049.600,00 Kč v souvislosti s úhradou PHM
pro služební a dopravní prostředky, čerpaného v areálu školy jednotlivými útvary
Policie České republiky. Částka 329.900,00 Kč byla dále převedena ve prospěch
rozpočtu školy od Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina jako úhrada služeb
spojených s užíváním objektu.
Ve mzdové oblasti byl Rozpočtovým opatřením v roce 2015 č.67/67 ze dne 9. března
2015 (č. j.:MV-13461-11/EKO-2015) realizován převod 2 systemizovaných služebních
míst od Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra pro kriminální policii Pardubice k Vyšší
policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze včetně prostředků
na platy a souvisejících výdajů. Stejným směrem bylo převedeno i 1 systemizované
pracovní místo (Rozpočtové opatření v roce 2015 č.143/143 č. j. MV-13461-22/EKO2015 ze dne 25. května 2015) a naopak v závěru roku bylo 1 systemizované služební
místo vráceno zpět Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra pro kriminální policii
Pardubice (Rozpočtové opatření v roce 2015 č.321/321 č. j. MV-13461-110/EKO-2015
ze dne 20. listopadu 2015).
Na základě usnesení vlády ČR bylo Rozpočtovým opatřením v roce 2015 č.297/297
č. j. MV-13461-93/EKO-2015 ze dne 29. října 2015 realizováno navýšení mzdových a
souvisejících výdajů o částku 709.506,00 Kč (funkční oblast 1100000.0880070).
V závěru roku byl na základě vyčíslení skutečné konečné potřeby v oblasti ostatních
plateb za provedenou práci rozpočet pro tuto výdajovou oblast navýšen o částku 50
tis.Kč (Rozpočtové opatření v roce 2015 č.303/303 č.j. MV-13461-103/EKO-2015 ze
dne 4. prosince 2015).
V závěru roku v návaznosti na skutečný vývoj čerpání mzdových prostředků v oblasti
platů policistů byl rozpočet školy dvěma rozpočtovými opatřeními (č.370/370 č. j. MV-
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13461-138/EKO-2015 ze dne 11. prosince a č.385/385 č. j. MV-13461-141/EKO-2015
ze dne 18. prosince) snížen celkově o 1,755.000,00 Kč.
V rámci projektů Operačního programu Životní prostředí došlo v roce 2013
k navýšení výdajů školy na programové financování na projekt zateplení a výměny
zdroje tepla – objekt Výcvikového a vzdělávacího střediska Kryštofovy Hamry (akce
114V022003026). Finanční prostředky však byly čerpány až v roce 2014 ve výši
1,755.246,00 Kč. V roce 2015 bylo rovněž cestou nároků z nespotřebovaných
výdajů vyčerpáno 1,240.867,16 Kč, toho 269.668,33 Kč s FO 4105400.012009A,
613.244,72 Kč s FO 4205400.012009A a 357.954,11 Kč s FO 4505400.012009A.
Akce byla dokončena a zbývající nároky nespotřebovaných výdajů v celkové výši
2,626.381,56 Kč byly ukončeny.
V roce 2011 byl rozpočet školy navýšen o celkovou částku 7,761.000,00 tis. Kč.
Jednalo se finanční prostředky určené na realizaci projektu spolufinancovaného
z rozpočtu EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod
názvem „Implementace nové integrovatelné e-learningové infrastruktury do rezortu
MV
prostřednictvím
videokonferenčního
řešení“,
registrační
číslo
CZ.1.04/4.1.00/59.00044. V roce 2011 byla použita pouze část těchto prostředků
(1,360.690,20 Kč), zbývající finanční prostředky byly určeny k použití v letech 20122014 cestou nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2015 proběhlo závěrečné
vyhodnocení akce a zbývající nároky z nespotřebovaných výdajů celkové výši
2,435.483,88 byly ukončeny.
Kromě dvou výše uvedených titulů došlo v průběhu roku 2015 u Vyšší policejní a
Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona
č. 218/2000 Sb. k dalšímu překročení závazných ukazatelů výdajů v souvislosti
s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.
Celková výše těchto dalších použitých prostředků (FO 4100000) činila 7,371.885,28
Kč.
Použité finanční prostředky
a rozpočtových položek:

podle

jednotlivých

Výdajová oblast

výdajových

oblastí

Výdaje v Kč

běžné výdaje
516984
čištění

Odpady, úklid,

2,781.038,52 Kč

mzdové a související výdaje

0 Kč

výdaje na programové financování

4,590.846,76 Kč

Rozpočtová
položka

Výdaje v Kč
1,991.788,00 Kč

612110

Budovy a stavby

612150

Jiné související výdaje

612206

Spojovací stroje, přístroje a zařízení
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295.102,60 Kč
1,143.856,16 Kč

612213

Proviantní stroje, přístroje a zařízení

118.580,00 Kč

612218

Stavebně ubytovací stroje, přístroje a
zařízení

471.900,00 Kč

612222

Stroje, přístroje a zařízení pro
zabezpeč. techniku

220.414,00 Kč

612510

Výpočetní technika

349.206,00 Kč

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. 1.2016 celkově 20,479.003,20
Kč. Na této částce se podílejí:
Výdajová oblast

Výdaje v Kč

běžné výdaje

3,579.286,76 Kč

mzdové a související výdaje

127.974,00 Kč

výdaje na programové financování

16,771.742,44 Kč

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2015 č. j. MV-1904-12/EKO-2015 ze
dne 9. 1.2015 byla Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
v Praze v rámci schváleného rozpočtu pro tuto výdajovou oblast byla přidělena částka
3,500.000,00 Kč.
Na základě vývoje finančních potřeb v oblasti výdajů vedených v informačním systému
programového financování EDS/SMVS, a vzhledem k relativně příznivému vývoji
v čerpání rozpočtu výdajů běžných (po zavedení rozsáhlých úsporných opatření) bylo
vedením školy, s přihlédnutím k dalším prioritám, rozhodnuto o přesunu finančních
prostředků ve výši 7,930.000,00 Kč z běžných výdajů do oblasti programového
financování (Rozpočtové opatření v roce 2015 č.151/151 č. j. MV-13461-30/EKO-2015
ze dne 2. června 2015).
Cestou použití nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let pokračovaly v roce
2015 stavební akce, u nichž přípravy nebo částečná realizace proběhly již
v předcházejících letech:
114V022003026 Zateplení budov a výměna 1,240.867,16 Kč
zdroje tepla - K. Hamry

dokončeno

Žádost o změnu registrace (změna neuznatelných výdajů) této již výše zmiňované
akce v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí byla podána
28. dubna 2014, Odbor programového financování Ministerstva vnitra vydal registrační
list l dne 29. května 2014. Po úspěšném zadávacím řízení na dodavatele stavby byla
dne 28. února 2014 rovněž podepsána smlouva o dílo. Státnímu fondu životního
prostředí byly tyto doklady předloženy dne 5. března 2014, další požadované podklady
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následně po dožádání dne 28. března 2014. Po vydání vzorového návrhu stanovení
výdajů bylo rovněž vydáno rozhodnutí o stanovení výdajů ze strany MV ke dni
11. srpna 2014. Vzhledem k relativně pozdnímu zahájení stavebních prací bylo nutné
následně uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, který řešil prodloužení realizace akce do
30. června 2015, aktualizace dokumentace v SMVS byla provedena dne 26. listopadu
2014. V roce 2014 bylo uhrazeno cestou nároků z nespotřebovaných výdajů
1,755.246,00 Kč. Následně byl 29. ledna 2015 vydán 2. dílčí dokument stanovení
výdajů a 25. února 2015 3. dokument, oba z důvodu úpravy realizačních termínů.
3. června 2015 byly ředitelem odboru fondů EU potvrzeny dříve požadované změny
podmínek poskytnutí dotace. V roce 2015 bylo rovněž cestou nároků
z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno 1,240.867,16 Kč, toho 269.668,33 Kč s FO
4105400.012009A, 613.244,72 Kč s FO 4205400.012009A a 357.954,11 Kč s FO
4505400.012009A. Akce byla dokončena a následně protokolárně převedena do
užívání v celkové hodnotě 3,365.413,16 Kč. Zbývající nároky z nespotřebovaných
výdajů v celkové výši 2,626.381,56 Kč (393.957,36 Kč s FO 4105400.012009A a
2,232.424,20 Kč s FO 4505400.012009A) byly ukončeny.
114V022003032 Rekonstrukce
přípojky

horkovodní 18.133,60 Kč

dokončeno

Jednalo se o výměnu části horkovodního potrubí, které je v provozu od roku 1975 a
na kterém v letech 2010-2012 došlo k celkem 5 haváriím, jejichž odstranění si
vyžádalo náklady ve výši 773.400,00 Kč. Navíc v době topné sezóny jsou na tomto
přívodu tepla bez jakékoliv náhrady závislé všechny objekty v areálu školy. V roce
2014 byla akce stavebně dokončena. 1. dílčí stanovení výdajů bylo MV/OPF vydáno
dne 14. dubna 2014, zatím poslední (4.) pak dne 6. listopadu 2014. Zároveň bylo
provedeno geodetické zaměření stavby. V roce 2015 se podařilo provést ocenění
hodnoty věcného břemene (18.133,60 Kč). Akce byla dokončena a následně
protokolárně převedena do užívání v celkové hodnotě 1,638.615,65 Kč. Zbytkové
prostředky ve výši 86.493,63 Kč byly převedeny na rezervní akci 114V021001101.
114V022003034 Osazení výměníku - jídelna 38.865,60 Kč
školy

dokončeno

Předmětem bylo tlakové a teplotní oddělení technologie vzduchotechnické části
napojené na centrální zásobování teplem síť v budově č. 9 - kuchyně s cílem dosažení
úspor ve spotřebě tepla. Akce byla díky vzniklým úsporám dodatečně zaregistrována
dne 5. prosince 2013 s finančním objemem 200.798,00 Kč s tím, že realizace bude
provedena ve druhém čtvrtletí 2014. Na akci byly převedeny zůstatky prostředků z akcí
114V022003002 – 10.151,00 Kč (rozpočet), 114V022003030 – 130.647,00 Kč
(rozpočet) a 114V022003033-60.000,00 Kč (nároky nespotřebovaných výdajů).
Realizace akce byla v roce 2014 poznamenána prodlevami, které bylo zapříčiněny
prvním neúspěšným zadávacím řízením, následně neuzavřením smlouvy s vítězem
2. zadávacího řízení. Smlouva o realizaci akce byla podepsána až v závěru listopadu
2014, proto mohlo být stanovení výdajů vydáno až 3. prosince 2014. V roce 2015 byla
akce dokončena a protokolárně převedena do užívání v celkové hodnotě 202.481,00
Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 5.759,00 Kč byly převedeny na akci
114V022003032.
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114V022004002 Rekonstrukce střechy budova č. 11

966.209,00 Kč

dokončeno

Jednalo se o komplexní rekonstrukci střešního pláště, do kterého lokálně zatéká,
včetně zateplení střechy. Realizací dojde rovněž k úsporám tepelné energie na
vytápění objektu, což se projeví v úspoře finančních nákladů na provoz. Na akci byla
v roce 2014 realizována 1. část, tj. výměna oken a zateplení vrat. Vzhledem
k úspěšnému zadávacímu řízení byl objem ve výši 1,032.562,57 Kč převeden na akci
114V022005001, dále pak 60.000,00 Kč na akci 114V022003034 a 40.000,00 Kč na
akci 114V022004035. V roce 2015 bylo proinvestováno 966.209,00 Kč na zateplení
vlastní střechy. Oproti stanovení výdajů došlo k úspoře ve výši 28.505,00 Kč z důvodu
duplicit v rekapitulaci nákladů. Tento objem byl převeden na akci 114V021005008.
Akce byla dokončena a protokolárně převedena do užívání v celkové hodnotě
1,479.860,00 Kč.
114V022005001 Úprava střelnice Hloubětín

0,00 Kč

akce zrušena

V závěru roku 2014 zaregistrována jako nová stavební akce s tím, že její realizace
proběhne cestou nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015. Nakonec však akce
byla zrušena na základě rozhodnutí vedení školy z důvodu změn v policejním
vzdělávání k 1. lednu 2016, zejména v souvislosti s připravovanou delimitací základní
odborné přípravy na Policii České republiky – Policejní prezidium ČR. Finanční
prostředky byly rozděleny na 8 jiných investičních akcí.
Další zaregistrované stavební akce v roce 2015:
114V022005033 Rekonstrukce horkovodu,
teplovodu, rozvodů TUV

320.650,00 Kč

pokračuje

Akce předpokládá rekonstrukci téměř všech rozvodů na horkou, teplou vodu a rozvodů
TUV nahrazením rozvodů ze sedmdesátých let minulého století z počátku výstavby
areálu školy. Akce byla dodatečně registrována 9. června 2015 s celkovými náklady
ve výši 9,458.000,00 Kč na období 2015 až 2017. Z důvodu potřeby navýšení
prostředků na projektové akce byla dne 16. října 2015 akce přeregistrována. 1. dílčí
stanovení výdajů (na projektovou dokumentaci) bylo vydáno dne 2. listopadu 2015.
Z projektové dokumentace je však jednoznačně patrné, že současné alokované
prostředky jsou nedostatečné pro splnění všech opatření, které byly plánovány. Bude
tedy nutné akci přeregistrovat na jednotlivé etapy, resp. provést registraci nových akcí
v novém programu a najít finanční zdroje pro rozpočtový rok 2017 na dokončení
plánovaných opatření.
114V022005036 Rekonstrukce
elektroinstalace - školská
budova

217.800,00 Kč

pokračuje

Jedná se o generální rekonstrukci rozvodů elektrické energie (výměnu stávajících Al
vodičů za Cu vodiče) včetně rozvaděčů a vybudování strukturované kabeláže
v budově. Akce byla registrována 3. července 2015. Na základě výsledků zadávacího
řízení na projektovou dokumentaci byl dne 21. října 2015 vydán dílčí dokument
stanovení výdajů na objem 217.800,00 Kč. Na základě reálného stavu byly dne
18.listopadu 2015 přeregistrovány termíny dokončení a vyhodnocení akce. Vzhledem
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v závěru roku 2015 dodané projektové dokumentaci bude nutné v roce 2016
přehodnotit rozsah prováděných prací (provést rozdělení na etapy) a akci znovu
přeregistrovat, neboť v současné době alokované prostředky jsou nedostatečné pro
provedení akce v celém rozsahu. Reálné je provedení kompletní strukturované
kabeláže v plném rozsahu.
střechy
114V022005037 Rekonstrukce
bleskosvodu - VVS KH

a 59.169,00 Kč

pokračuje

V tomto případě se jedná o výměnu střešní krytiny na budově bývalé školy a
rekonstrukci bleskosvodního systému na všech objektech Výcvikového a vzdělávacího
střediska Kryštofovy Hamry. Akce byla registrována dne 3. července 2015. I zde došlo
ke zpoždění, které bylo zapříčiněno nutností zpracování statického posudku z důvodu
předpokládaného osazení sněhových zábran na okrajích střechy. Teprve po
zpracování statického posudku bylo možné zpracování projektu. Na základě
zadávacích řízení byly vydány dvě dílčí stanovení výdajů na celkový objem 59.161,00
Kč. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byly provedeny dvě změny
registrovaných údajů. U akce je reálný předpoklad, že bude ukončena v roce 2016.
Projektem stanovené potřebné prostředky jsou (před provedením zadávacího řízení
na dodavatele stavby) postačující.
114V022005038 Generální klíč ubytovny U1

0,00 Kč

pokračuje

Jedná se o komplexní klíčový systém na ubytovně, kde doposud není instalován. Akce
byla registrována 3. července 2015. Vzhledem k neúspěšnému zadávacímu řízení
byla akce přeregistrována dne 23. prosince 2015 s tím, že bude provedeno 2. kolo a
že bude ukončena v 1. polovině roku 2016.
114V022005041 Rekonstrukce
vzduchotechniky - jídelna

986.714,00 Kč

dokončeno

Jednalo se o výměnu klimatizační jednotky z důvodu malé funkčnosti zařízení. Akce
byla registrována dne 3. července 2015. V průběhu letních nadlimitních teplot jednotka
zkolabovala zcela a další operace byly řešeny jako havárie. Zadávací řízení bylo
realizováno jako jednací řízení bez uveřejnění. Na jeho základě byl finanční objem
navýšen na konečných 986.714, 00 Kč (původní objem 950.000,00 Kč) přeregistrací
akce dne 12. srpna 2015. Stanovení výdajů bylo vydáno 10. září 2015. Akce byla
stavebně i finančně ukončena v roce 2015. V roce 2016 bude akce vyhodnocena.
Dále byly dokončeny cestou použití nároků nespotřebovaných výdajů dvě strojní akce
z roku 2014 a nově zaregistrováno dalších osm akcí:
114V021004005 Digitální pobočková ústředna 0,00 Kč

akce zrušena

V roce 2014 byla na akci převedena část prostředků z rušené akce 114V022004001
(280.000,00 Kč), registrována byla dne 25. srpna 2014. Vzhledem k poznatkům
zjištěným při přípravě zadávacího řízení, týkajícím se některých technických problémů
v provedení celého systému a potřebného času na vyřešení, byla akce časově
přeregistrována v provedení na rok 2015 dne 18. listopadu 2014. Na základě změn
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v policejním vzdělávání k 1. lednu 2016 byla akce zrušena. Finanční prostředky byly
převedeny na akci 114V021005008.
114V022004028 Optimalizace vstupního
systému

220.414,00 Kč

dokončeno

Na akci byly v roce 2014 převedeny uspořené prostředky z akce 114V021003003
(200.000,00 Kč) a akce byla dodatečně zaregistrována. Při přípravě zadávacího řízení
bylo zjištěno, že alokované prostředky na akci jsou nedostatečné. Vzhledem k faktu,
že v inkriminované době nebyly volné investiční prostředky, bylo posílení investiční
akce provedeno až 24. října 2014 (finanční prostředky akce byly navýšeny na
304.634,80 Kč). Pro náročnost provedení zadávacího řízení byla následně provedena
další přeregistrace akce s tím, že akce bude realizována v roce 2015. Stanovení
výdajů bylo vydáno 27. dubna 2015. Na základě požadované zkušební doby byly
několikrát prodlouženy termíny vyhodnocení, naposled 29. prosince 2015. Akce byla
dokončena, vyhodnocení je plánováno do konce února 2016.
114V022004035 Kuchyňské zařízení

118.580,00 Kč

dokončeno

Akce byla rovněž dodatečně zaregistrována v roce 2014 a realizována na základě
převodu z běžných výdajů (2,000.000,00 Kč) a ještě v tomtéž roce byla pořízena
velkokapacitní myčka nádobí (1,739.980,00 Kč). Vzhledem k výhodnější konečné
cenové nabídce byla v rámci akce uspořena částka 261.020,00 Kč, část prostředků
byla následně rozpočtovým opatřením převedena pro posílení investiční akce
(114V021004002 – 120.916,40 Kč), Druhá část ve výši 139.103,60 Kč byla ponechána
na akci s tím, že byl zpracován dodatek k investičnímu záměru na rozšíření akce a
zároveň změnu registrovaných údajů, který byl schválen 25. listopadu 2014. V roce
2015 bylo provedeno zadávací řízení na nákup elektrické smažící pánve, dokument o
stanovení výdajů byl vydán 21. července 2015. Zůstatek finančních prostředků ve výši
36.714,00 Kč byl převeden na akci 114V0225041 a ve výši 23.809,60 Kč na rezervní
akci 114V021001101. Vyhodnocení akce bude provedeno v roce 2016.
114V021005007 Interaktivní tabule

614.554,16 Kč

dokončeno

V rámci akce byl realizován nákup 6 ks nových zařízení – interaktivních tabulí pro
výuku, přičemž stávající obdobný majetek nebyl vyřazen, ale přemístěn na jiné
učebny, kde nejsou kladeny tak vysoké požadavky na úroveň výuky. Finanční
prostředky byly převedeny z akce 114V022005001 a akce byla zaregistrována dne 26.
května 2015 s finančním objemem 656.052,57 Kč. Stanovení výdajů bylo vydáno
MV/OPF dne 21. července 2015. Zbytkový objem ve výši 41.498,41 Kč byl převeden
na rezervní akci 114V021001101.
114V021005008 Místní bezdrátový rozhlas

251.002,00 Kč

dokončeno

Akce byla registrována dne 24. června 2015 na základě převodu mezi investičními
akcemi (zrušená akce 114V021004005 v objemu 308.505,00 Kč). Dokument o
stanovení výdajů byl vydán dne 2. prosince 2015. Pořízen byl zcela nový systém
bezdrátového vyrozumívacího zařízení. Zbytkové prostředky byly převedeny na
rezervní akci 114V021001101 v objemu 57.503,00 Kč.
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114V021005009 Upgrade stravovacího
systému

349.206,00 Kč

dokončeno

Jednalo se o nákup 4 ks nových terminálů s novým operačním programem včetně
stojanů, zákaznických displejů s programovatelným potvrzováním se zachováním
některých komponent. Akce byla registrována 3. července 2015. Stanovení výdajů
bylo vydáno 21. července 2015. Zůstatek prostředků ve výši 55.014,80 Kč byl
převeden na rezervní akci 114V021001101. Akce je vyhodnocena v 1. čtvrtletí roku
2016.
114V021005010 Pokrytí areálu VPŠ MV
radiovým signálem WiFi

278.300,00 Kč

pokračuje

Jedná se o výrazné zvýšení možností a uživatelského komfortu pro využívání
počítačových sítí a internetu včetně zabezpečení všech systémů proti nežádoucím
hrozbám prakticky ve všech budovách v areálu. Akce byla registrována dne 3.
července 2015. Vzhledem ke složitosti zadávacího řízení byla akce termínově
přeregistrována dne 20. listopadu 2015. Na základě výsledků zadávacího řízení na
projektovou dokumentaci byl dne 21. října 2015 vydán dílčí dokument stanovení výdajů
na objem 278.300,00 Kč. Zpracovaný projekt předpokládá sice vyšší náklady, než jsou
k dispozici, a proto bude nutný výběr priorit pro zdárné dokončení akce v roce 2016,
nicméně na rozdíl od jiných (stavebních) akcí se zde nepředpokládá navýšení
rozpočtu.
114V022005034 Zařízení pro gastronomii

661.858,00 Kč

dokončeno

Akce byla registrována dne 9. června 2015 na základě převodu z běžných výdajů
(1,442.000,00 Kč). Na základě výsledků zadávacího řízení byla akce 13. října 2015
přeregistrována. Dokument o stanovení výdajů byl vydán 20. října 2015. Pořízeny byly
2 parní kotle 150 l a 4 parní kotle 250 l. Zbytkové prostředky v objemu 780.142,00 Kč
byly převedeny na rezervní akci 114V021001101.
114V022005035 Nákup autopřepravníku

99.900,00 Kč

dokončeno

Akce byla registrována dne 9. června 2015 rovněž na základě převodu z běžných
výdajů (130.000,00 Kč). Dokument o stanovení výdajů byl vydán 5. listopadu 2015.
Pořízen byl 1 ks autopřepravníku. Zůstatek finančních prostředků byl převeden na
rezervní akci 114V021001101 v objemu 30.100,00 Kč.
114V022005039 Služební dopravní prostředky 0,00 Kč

pokračuje

Jedná se o nákup dvou osobních vozidel do 1600 ccm pro zabezpečení služebních
úkolů. Akce byla registrována 3. července 2015. Vzhledem k neúspěšným zadávacím
řízením (celkem 2) byla akce přeregistrována dne 16. listopadu 2015 s tím, že bude
realizována a ukončena v 1. polovině roku. 2016.
114V022005040 Nákup dřevoobráběcích
strojů

471.900,00 Kč

dokončeno

Jedná se o nákup 1 ks automatické olepovačky hran a 1 ks formátovací pily do
truhlárny školy. Akce byla registrována dne 3. července 2015. Stanovení výdajů bylo
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vydáno 5. listopadu 2015. Akce byla dokončena a je vyhodnocena v 1. čtvrtletí roku
2016. Zbytkové prostředky ve výši 28.100,00 Kč byly převedeny na rezervní akci
114V021001101.
Na účtu nedokončeného nemovitého majetku 042100000 je ke dni 31. 12. 2015
zůstatek ve výši 597.619,00 Kč. Jedná o faktury za projektovou dokumentaci ke třem
stavebním akcím, které pokračují v roce 2016:

číslo akce

název akce

114V022005033 Rekonstrukce horkovodu, teplovodu
114V022005036 Rekonstrukce elektroinstalace
114V022005037 Rekonstrukce střechy a bleskosvodu

Kč
320 650,00
217 800,00
59 169,00

V rámci akce 114V021005010 Pokrytí areálu VPŠ MV radiovým signálem WiFi byla
letos uhrazena pouze faktura za projektovou dokumentaci (účet nedokončeného
movitého majetku 042200000 – 278.300,00 Kč), samotná akce bude dokončena
v roce 2016.
V průběhu roku 2015 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 4,590.846,76 Kč.
Použité finanční prostředky podle jednotlivých akcí:
číslo akce
název akce

Kč

114V021005007 Interaktivní tabule

614.554,16 Kč

114V021005008 Místní bezdrátový rozhlas

251.002,00 Kč

114V021005009 Upgrade stravovacího systému

349.206,00 Kč

114V021005010 Pokrytí areálu VPŠ MV radiovým signálem
WiFi

278.300,00 Kč

114V022003032 Rekonstrukce horkovodní přípojky

18.133,60 Kč

114V022003034 Osazení výměníku – jídelna školy

38.865,00 Kč

114V022004002 Rekonstrukce střechy - budova č.11

966.209,00 Kč

114V022004028 Optimalizace vstupního systému

220.414,00 Kč

114V022004035 Zařízení pro gastronomii

118.580,00 Kč

114V022005036 Rekonstrukce elektroinstalace - školská
budova

217.800,00 Kč

114V022005037 Rekonstrukce střechy a bleskosvodu VVS
KH

59.169,00 Kč

114V022005040 Nákup dřevoobráběcích strojů

471.900,00 Kč

114V022005041 Rekonstrukce vzduchotechniky - budova
jídelny

986.714,00 Kč
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- výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU a z finančních
mechanismů a dalších projektů spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů
V roce 2011 byl rozpočet školy navýšen o celkovou částku 7,761.000,00 Kč. Jednalo
se o finanční prostředky určené na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu
EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem
„Implementace nové integrovatelné e-learningové infrastruktury do rezortu MV
prostřednictvím
videokonferenčního
řešení“,
registrační
číslo
CZ.1.04/4.1.00/59.00044. V roce 2011 byla použita pouze část těchto prostředků
(1,360.690,20 Kč), zbývající finanční prostředky byly určeny k použití v letech 20122014 cestou nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2015 proběhlo závěrečné
vyhodnocení akce a zbývající NNV v celkové výši 2,435.483,88 byly ukončeny
(367.272,37 Kč s FO 4103300.012097A a 2,068.211,51 Kč s FO 4503300.012097A).
V souvislosti s realizací tohoto projektu byl v roce 2015 zaúčtován příjem finančních
prostředků ve výši 1,957.744,05 Kč (funkční oblast 1503300.012097A).
V rámci projektů Operačního programu Životní prostředí došlo již v roce 2013
Rozpočtovým opatřením v roce 2013 č.145/145 č. j. MV-30947-7/EKO-2013 ze dne
17. května 2013 k navýšení výdajů na programové financování o částku 4,257.862,00
Kč (funkční oblast 1505400.012009A) na projekt Zateplení budov a výměna zdroje
tepla – objekt Výcvikové a vzdělávací středisko Kryštofovy Hamry (akce
114V022003026). Současně byl uvedeným rozpočtovým opatřením o stejnou částku
navýšen ukazatel nedaňových příjmů, v tom příjmy z rozpočtu EU bez SZP (funkční
oblast 1505400.012009A). Současně došlo v rámci rozpočtu kapitálových výdajů školy
k vyčlenění 15% podílu národního spolufinancování ve výši 751.388,00 Kč (funkční
oblast
1105400.012009A)
a
navýšení
průřezového
ukazatele
Výdaje
spolufinancované z rozpočtu EU – podíl státního rozpočtu (Rozpočtové opatření
v roce 2013 č.146/146 č. j.:MV-30947-9/EKO-2013 ze dne 17. května 2013).
Následně byl ještě v roce 2013 opět v rámci finančních prostředků školy rozpočet
projektu navýšen o nezpůsobilé výdaje v celkové výši 519.595,00 Kč. Již v roce 2014
byly na úkor akce 114V022003032 nezpůsobilé výdaje navýšeny o dalších 93.649,72
Kč na doposud konečných 613.244,72 Kč, což byla zároveň i výše nároků
z nespotřebovaných výdajů za oblast nezpůsobilých výdajů ke dni 1. 1. 2015 (funkční
oblast 4205400.012009A).
Žádost o změnu registrace (změna neuznatelných výdajů) této akce byla podána
28 dubna 2014, OPF/MV registrační list vydal dne 29. května 2014. Po úspěšném
zadávacím řízení na dodavatele stavby byla dne 28. února 2014 rovněž podepsána
smlouva o dílo. Státnímu fondu životního prostředí byly tyto doklady předloženy dne
5. března 2014, další požadované podklady následně po dožádání dne 28. března
2014. Po vydání vzorového návrhu stanovení výdajů bylo rovněž vydáno rozhodnutí o
stanovení výdajů ze strany MV ke dni 11. srpna 2014. Vzhledem k relativně pozdnímu
zahájení stavebních prací bylo nutné následně uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, který
řešil prodloužení realizace akce do 30. června 2015, aktualizace dokumentace
v SMVS byla provedena dne 26. listopadu 2014.
V rámci projektu byly až v závěru roku 2014 cestou nároků z nespotřebovaných výdajů
uhrazeny faktury v celkové výši 1,755.246,00 Kč, z toho 1,667.483,69 Kč s funkční
oblastí 4505400.012009A a 87.762,31 Kč s funkční oblastí 4105400.012009A. V roce
2015 bylo rovněž cestou nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno
1,240,867,16 Kč, z toho 269.668,33 Kč s FO 4105400.012009A, 613.244,72 Kč s FO
4205400.012009A a 357.954,11 Kč s FO 4505400.012009A.
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Akce byla dokončena a zbývající nároky nespotřebovaných výdajů v celkové výši
2,626.381,56 Kč (393.957,36 Kč s FO 4105400.012009A a 2,232.424,20 Kč s FO
4505400.012009A) byly ukončeny.
Příjmová oblast rozpočtu
Rozpočet R1 byl VPŠ a SPŠ MV v Praze stanoven Rozpisem závazných limitů a
ukazatelů na rok 2015 č. j.:MV-1904-12/EKO-2015 ze dne 9. 1.2015.
V průběhu roku v souvislosti s nerovnoměrným naplňováním příjmů v rámci kapitoly
MV byl ukazatel nedaňových a kapitálových příjmů snížen Rozpočtovým opatřením
v roce 2015 č.236/236 č. j.:MV-13461-66/EKO-2015 ze dne 8. září 2015 o částku
250.000,00 Kč a v závěru roku Rozpočtovým opatřením v roce 2015 č.376/376
č. j. MV-13461-136/EKO-2015 ze dne 14. prosince 2015 o dalších 200.000,00 Kč.
Mírný nárůst příjmů z pojistného oproti roku 2014 kopíruje vývoj v oblasti mzdových
výdajů. Celkově byly daňové příjmy v roce 2015 naplněny na 99,47 % a to z toho
důvodu, že v oblasti platů došlo k úspoře finančních prostředků, které budou cestou
nároků z nespotřebovaných výdajů použity v roce 2016. V závěru roku v souvislosti se
snížením objemu mzdových prostředků určených na platy policistů byl rozpočet školy
v této příjmové oblasti dvěma rozpočtovými opatřeními (č.370/370 č. j :MV-13461138/EKO-2015 ze dne 11. prosince a č.385/385 č. j.:MV-13461-141/EKO-2015 ze dne
18. prosince) snížen celkově o 409.500,00 Kč.
V oblasti ostatních příjmů byl zaznamenán značný nárůst výše plnění. Jednak
v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem „Implementace nové
integrovatelné e-learningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím
videokonferenčního řešení“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00044, byl v roce
2015 realizován příjem finančních prostředků ve výši 1,957.744,05 Kč. Ale zejména
byl v závěru roku realizován odprodej dvou pozemků v areálu školy s kupní cenou
29,527.200,00 Kč.
Celkově byl limit rozpočtových příjmů v roce 2015 naplněn na 314,43 % a to
v souvislosti s výše zmiňovaným příjmem v rámci projektu spolufinancovaného
z rozpočtu EU a odprodejem pozemků.
U VPŠ a SPŠ MV v Praze byl v roce 2015 realizován příjem za odprodej movitého
majetku v pěti případech – jednalo se o osobní automobil a 4 motocykly.
Na příjmech za oblast neinvestičního majetku se podílel pouze odprodej kovového
odpadu.
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Údaje o majetku k 31. 12. 2015
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
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hdnota majetku
v Kč

6 508 748,22
250 815,02
2 767 786,26
607 923 139,57
67 930 431,85
86 073 463,89
22 590 877,20
794 045 262,01

SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
Pravidelné
kontakty udržuje
škola s ostatními školami,
specializovanými pracovišti a útvary naší republiky i zahraničí.

organizacemi,

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.
Studující ZOP se na žádost krajských ředitelství PČR, Policejního prezidia ČR a
Ministerstva vnitra podílejí na plnění některých úkolů vybraných útvarů nebo na
zajišťování akcí.
Domácí spolupráce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV
Odbor personální MV
Odbor archivní správy a spisové služby MV
Bezpečnostní odbor MV
Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie MV
Odbor prevence kriminality MV
Odbor bezpečnostní politiky MV
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy PČR – Vzdělávací zařízení Praha
Policejní akademie České republiky v Praze
GŘ HZS ČR
Inspekce Policie České republiky
Muzeum PČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo obrany, Vojenská policie
Armáda České republiky, Posádkové velitelství Praha
Muzeum vojenské historie Praha Vítkov
Vězeňská služba (odborná, konzultační a poradenská činnost)
Vazební věznice a ÚVZD Brno
Památník vězeňství
Celní správa ČR (školení v oblasti dohledu na BESIP)
Kriminalistický ústav Praha
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
Ředitelství služby cizinecké policie ČR
Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR
Operační odbor Policejního prezidia ČR
Odbor koncepce a rozvoje informatiky
Odbor provozu, komunikací a technické podoby informační techniky
Odbor projekce informačních systémů
Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR
Oddělení správy a kontroly osobních údajů PP ČR
Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajská ředitelství PČR (Praha, Vysočina, Olomouc, Ústí nad Labem…)
Místní/obvodní oddělení Policie ČR
Dopravní inspektoráty Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Dálniční oddělení PČR
Archiv PČR
Školní policejní střediska krajských ředitelství Policie ČR v oblasti působnosti školy
Stálá protikorupční komise Policie ČR
Preventivně informační odbor Policejního prezidia ČR
Posttraumatická intervenční péče Policie ČR
Linka pomoci v krizi
Česká komise UNESCO
Mezinárodní policejní asociace (IPA), Česká sekce
Bílý kruh bezpečí
Intervenční centra (konzultace, přednášky pro studenty)
Magistrát hl. m. Prahy (získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů)
Úřad práce v Praze
Městská policie hl. m. Prahy (řešení aktuálních problémů v oblasti dopravní služby,
školení v problematice technických prostředků)
Centrum služeb pro silniční dopravu (spolupráce při dohledu na BESIP, konzultační
činnost)
Centrum dopravního výzkumu (konzultační činnost v oblasti dohledu na BESIP)
DEKRA (školicí a konzultační činnost v oblasti mezinárodních dohod ADT a AETR)
Národní ústav odborného vzdělávání
Národní institut dalšího vzdělávání
Ústav pro informace ve vzdělávání
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Univerzita J. A. Komenského Praha (odborné konzultace, zpracování oponentských
posudků diplomových a závěrečných bakalářských prací)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice
•CEVRO (odborné konzultace, zpracování oponentských posudků diplomových a
závěrečných bakalářských prací)
Škoda Auto, a.s. (zajišťování vozidel pro výuku a výcvik, odborné konzultace)
Auto Jarov (zajišťování vozidel pro výuku a výcvik, odborné konzultace)
Ramet C.H.M. Kunovice (spolupráce v oblasti technických prostředků k měření
rychlosti)
Truck Data technology, s.r.o. (spolupráce v oblasti technických prostředků k měření
rychlosti)
Mechanika Teplice, družstvo (spolupráce v oblasti technických prostředků k měření
rychlosti)
Zdeněk Holomý Electronics (spolupráce v oblasti zvláštních výstražných zařízení)
Oxford University Press (semináře pro učitele, prezentace učebnic)
Cambridge University Press (semináře pro učitele, prezentace učebnic)

Zahraniční spolupráce
•
•

Stredná odborná škola Policajného zboru (Bratislava – Devínská Nová Ves,
Slovensko)
Stredná odborná škola Policajného zboru (Pezinok, Slovensko)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stredná odborná škola Policajného zboru (Košice, Slovensko)
Fachhochschule für Polizei Sachsen (Německo)
Policejní ředitelství Chemnitz (Německo)
Policejní ředitelství Dresden (Německo)
Vzdělávací centrum Dommitzsch (Německo)
Vojenský institut ve Vídni (Rakousko)
Szkoła Policji w Katowicach (Polsko)
École Nationale de Police de Reims (Francie)
Polizia di Stato, Centro Addestramento Alpino, Moena (Itálie)
Polizia di Stato, Scuola per il controllo del territorio, Pescara (Itálie)
Akadémia policejného zboru v Bratislave – spolupráce jazykových oddělení
školy s katedrou cizích jazyků APZ při tvorbě studijních opor e-learningového
portálu školy zaměřených na profesní výuku cizích jazyků (Slovensko)
SCIBM – program integrovaného řízení pohraniční práce na jižním Kavkaze
Hochschule Der Polizei Rheinland-Pfalz, Landespolizeischule, Hahn (Německo)
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