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

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
200000098
48135453
009-48135453
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy
974845210, 974845382
974845750
spsdir@skolamv.cz
http://www.skolamv.cz
http://www.spshr.mv.cz
4zrkgbn
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
organizační složka státu

Škola byla zřízena Ministerstvem vnitra dnem 1. ledna 1993 na dobu neurčitou jako
organizační složka státu. Dne 1. ledna 2013 bylo k VPŠ MV v Praze přiřazeno pracoviště Jihlava
po zrušení VPŠ MV v Jihlavě.
Škola má celorepublikovou působnost v předmětu činností zajištujících vyšší odborné
vzdělání, základní a další odbornou přípravu pro příslušníky Policie České republiky,
Hasičského záchranného sboru České republiky, zaměstnance Policie České republiky,
Ministerstva vnitra a Hasičského záchranného sboru České republiky.
Škola má status Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je školou
UNESCO.
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Předmět činnosti a hlavní úkoly školy
Škola se podílí na vzdělávání příslušníků a zaměstnanců v systému vzdělávacích programů
resortního vzdělávání, které jsou schváleny ministerstvem. Policistům poskytuje vyšší
odborné vzdělání ukončené absolutoriem a základní odbornou přípravu. Příslušníkům
zaměstnancům poskytuje odbornou přípravu, včetně přípravy jazykové 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,
pracoviště Jihlava a výcvikového vzdělávacího zařízení v Kryštofových Hamrech.
Výše uvedené služby škola poskytuje k zabezpečení úkolů resortu vnitra a Policie České
republiky, ale i pro potřeby jiných organizačních složek 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, vědeckovýzkumnými
školskými ústavy a pracovišti, nevládními neziskovými organizacemi, zahraničními policejními
školami a jinými vzdělávacími institucemi.
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Vedení školy
Ředitel školy
vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA
telefon: 974845200
e-mail: spsdir@skolamv.cz

Zástupce ředitele pro výuku
vrchní rada plk. Mgr. Bc. Hana Cikánová
telefon: 974845201
e-mail: hanacikanova@seznam.cz

Zástupce ředitele pro další profesní vzdělávání
Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D.
telefon: 974845205
e-mail: spsjaz@seznam.cz

Zástupce ředitele pro věci ekonomické
Ing. Marie Markvartová
telefon: 974845214
e-mail: MarkvartovaM@skolamv.cz

Vedoucí Kanceláře ředitele školy
rada plk. Mgr. Lukáš Habich
telefon: 974845216
e-mail: HabichL@skolamv.cz

Vedoucí personálního oddělení
JUDr. Vladimír Řápek
telefon: 974845280
e-mail: v.rapek@atlas.cz
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Organizační struktura VPŠ MV v Praze (platná od 1. ledna 2013)
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OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE
ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU
Studium k získání stupně vzdělání

• tříleté kombinované studium - studijní obor 68-42-N/04 - Bezpečnostně právní
činnost (vyšší odborné studium) (E8)
Základní odborná příprava policistů (ZOP)

• ZOP policistů pro 3. a 4. tarifní třídu - služba pořádkové, dopravní a železniční
policie (P1/0025)

• Nástupní příprava – Základní odborná příprava 2013 (P1/0032A)
• ZOP policistů - společné minimum bez specializace (P1/0026)
• Policejní činnosti pro společné minimum bez specializace (P1/0028)
Specializační, inovační a další kurzy v rámci celoživotního vzdělávání

• Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů služby pořádkové policie (P2/0210)
• Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních
článků služby pořádkové policie (P2/0220)

• Kontrola dodržování sociálních předpisů v dopravě (AETR) (P2/0226)
• Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR (P2/0227)
• Specializační kurz pro pracovníky personálních útvarů (R2/0007)
• Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí (R2/0011)
• Ochrana před domácím násilím - lektor (P2/0174)
• Řešení domácího násilí (P2/0175)
• Specializační kurz střelecká příprava z brokové zbraně pro instruktory služební
přípravy (P2/0044)

• Specializační kurz pro odbornou přípravu policistů Policie ČR řešících krizové
vyjednávání (P2/0020)

• Odborná příprava policistů PČR řešících krizové vyjednávání (P3/0021)
• Specializační kurz I. stupně pro kontrolní pracovníky Policie ČR (P2/0125)
• Kontrolní pracovník na úseku kontroly ekonomických činností PČR (P2/0171)
• Školitelé pro školení nižšího stupně obsluh koncových zařízení systému Pegas
(P2/0123)

• Informační systém ETŘ pro vedoucí pracovníky (P2/0195)
• Informační systém ETŘ pro pracovníky podatelny (P2/0196)
• Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro zpracovatele (P2/0218)
• Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro zpracovatele SKPV PČR
(P2/0246)

• Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro vedoucí pracovníky SKPV
PČR (P2/0247)

• Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro administrativní pracovníky
SKPV PČR (P2/0248)
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• MS Powerpoint - základní kurz (P2/0154)
• MS Powerpoint - pokročilé techniky (P2/0184)
• MS Word - základní kurz (P2/0162)
• MS Word - pokročilé techniky (P2/0158)
• Práce s PC - MS Windows - základní kurz (P2/0134)
• MS WINDOWS XP Professional - základní kurz (P2/0172)
• MS WINDOWS XP Professional - pokročilé techniky (P2/0173)
• MS Outlook - základní kurz (P2/0155)
• MS Excel - základní kurz (P2/0159)
• MS Excel - pokročilé techniky (P2/0157)
• Databázový program MS Access - základní kurz (P2/0039)
• MS Access (verze 2007 a vyšší) (P2/0054)
• MS Windows 2007 základní kurz pro uživatel (P2/0055)
• Automatizovaný systém právních informací - základní kurz (P2/0182)
• Internet - základní kurz (P2/0156)
• Tvorba www stránek (P2/0163)
• Specializační kurz pro policisty zařazené na skupinách výkonu služby dopravní
policie (P2/0057)

• Specializační kurz pro policisty zařazené na skupinách DN (P2/0059)
• Specializační kurz pro policisty zařazené na dálničních odděleních (P2/0062)
• Specializační kurz pro dopravní inženýry (P2/0153)
• Specializační kurz „Přeprava nebezpečných věcí a sociální předpisy v silniční dopravě“
(P2/206)

• Specializační kurz „Šetření a zpracování dopravních nehod“ (P2/207)
• Specializační kurz pro vedoucí dopravních oddělení (DI, DO) (P2/208)
• Kvalifikační kurz pro 5. a vyšší tarifní třídu služby dopravní policie (P2/209)
• Lotus Notes pro dopravní nehody (P3/0005)
• Kurz obsluhy radarů řady RAMER a příslušného software (P3/0006)
• Inovační kurz pro policisty zařazené na skupinách výkonu služby dopravní policie
(P3/0010)

• Inovační kurz pro policisty zařazené na skupinách DN (P3/0011)
• Inovační kurz pro vedoucí skupin DN (P3/0013)
• Inovační kurz pro vedoucí a ZV DI (P3/0014)
• Inovační kurz pro policisty zařazené na dálničních odděleních (P3/0015)
• Inovační kurz pro vedoucí a ZV dálničních oddělení (P3/0016)
• Inovační kurz pro dopravní inženýry (P3/0025)
• Řidičské oprávnění skupiny“B“ (R2/005)
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• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „B, C1, D1 a D“ na skupinu „C“ (R2/0016)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „B“ na skupinu „D“ (R2/0017)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „C, C1 a D1“ na skupinu „D“ (R2/0018)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „B“ na skupinu „C1“ (R2/0019)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „C1“ na skupinu „D1“ (R2/0048)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „B“ na skupinu „D1“ (R2/0049)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „C“ na skupinu „D1“ (R2/0050)
• Modulární kurz techniky jízdy (R3/0009)
• Jednodenní modulární kurz techniky jízdy (R3/0017)
• Zvláštní výstražné zařízení (R3/0018)
• Speciální automobilový výcvik – SAV5 (R3/0019)
• Speciální automobilový výcvik – SAV2 (R3/0021)
• Pravidelné profesní školení „C“ (R3/0022)
• Pravidelné profesní školení „D“ (R3/0023)
• Příprava k vykonání služební zkoušky (P5/0001)
• Služební zkouška (P5/0002)
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Jazykové vzdělávání

• Intenzivní kombinované kurzy
o anglického jazyka v rozsahu 1. - 3. stupně
o německého jazyka v rozsahu 1. - 3. stupně
o francouzského jazyka v rozsahu 1. - 3. stupně
o ruského jazyka v rozsahu 1. - 3. stupně

• Aktualizační kurz francouzského jazyka po 1. stupni
• Zdokonalovací kurz francouzského jazyka - „Prostřednictvím médií"
• Kurz anglického jazyka formou blended-learning – zkouška MV 1. stupně
• Kurz německého jazyka formou blended-learning– zkouška MV1. stupně
• Policejní jazyková zkouška z anglického jazyka pro službu cizinecké policie
• Zdokonalovací kurz vyučovaných jazyků pro manažery A2 a B2
• Kurz ruského jazyka pro operátory HZS ČR
• Zdokonalovací poslechový kurz německého jazyka po 1. stupni
• Zdokonalovací kurz: Německy s detektivním příběhem
• Zdokonalovací kurz: Německy s internetem
• Zdokonalovací konverzační kurzy jednotlivých jazyků po 2. - 3. stupni
• Nástavbový kurz anglického jazyka po 3. stupni
• Přípravný kurz před zkouškou MV 1. stupně a MV 2. stupně pro německý jazyk
• Zkoušky po samostatné přípravě všech vyučovaných jazyků a stupňů
• Externí jazyková výuka pro vedoucí pracovníky resortu vnitra a GŘ VS ČR
• Krátkodobé specializované kurzy a jazyková přezkoušení dle specifických a
individuálních požadavků resortu vnitra

• Kurzy německého jazyka pro Generální ředitelství cel
• Kurzy českého jazyka pro německé policisty
Další vzdělávání

• Vstupní vzdělávání
o Vstupní vzdělávání úvodní
• Prohlubující (průběžné) vzdělávání
o Osoby oprávněné k jednání před orgány státní správy a kompetence úředníka
o Komunikační dovednosti při prezentaci
o Nový občanský zákoník
o Efektivní komunikace s klienty
o Jednání se zranitelnými osobami
o Autorský zákon v podmínkách HZS
o Etiketa a profesionální image
o Duševní hygiena
o Právní úprava svobodného přístupu k informacím – z. č. 106/1999
Sb.
o Nové trendy v oblasti lidských práv
o Postih fyzických a právnických osob dle zákona o požární ochraně
o Evropská unie – řízení projektů financovaných z Evropské unie
o Evropská unie – finanční řízení projektů
o Integrovaný státní systém pokladen
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o Správní řád pro státní správu – vybrané aspekty pro OAMP
o Doručování a jeho elektronické aspekty – správní řízení
oVýchodiska, postavení osob a věcná práva – nový občanský zákoník
o Smluvní a deliktní právo – nový občanský zákoník
o Korupce ve státní správě
o Vady řízení a jejich náprava – správní řízení
o Manželství, rodina, manželské majetkové právo a právo dědické – nový
občanský zákoník
o Vortal – veřejné zakázky malého rozsahu
o Vortal – centralizované zadávání
o Vortal – veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení
o MS Excel – praktické využití
o PowerPoint – základní kurz
o PowerPoint 2010
o PowerPoint – pokročilí
o Excel 2010
o Excel – pokročilí
o Problematika korupce – policista

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
o Studium pedagogiky k získání odborné kvalifikace pedagogického
pracovníka ve školách a školských zařízeních resortu vnitra (R2/0036)
o Základy andragogiky (R2/0052)
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Přehled pracovníků školy (stav k 31.8.2013)
Zaměstnanci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

263

87

176

Vedoucí pracovníci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

28

11

17

Pedagog. pracovníci

Nepedagog. pracovnící

Policisté

68

19

Občanští zaměstnanci

58

118

Celkem

126

137

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením: 1
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

Policisté

15

72

Občanští zaměstnanci

80

96

Celkem

95

168

Ženy

Muži

13

15

Ženy

Muži

Policisté

13

55

Občanští zaměstnanci

33

25

Celkem

46

80

Ženy

Muži

Policisté

2

17

Občanští zaměstnanci

47

71

Celkem

49

88

Vedoucí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci
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Kvalifikace a praxe pracovníků školy
Vedoucí pracovníci školy
Policisté

*praxe
(v letech)

SOŠ s. mat.

0

0

2

28

VOŠ

0

0

0

0

VŠ - Bc.

0

0

2

25

VŠ - Mgr.

10

26

12

27

VŠ - Ph.D.

1

34

1

26

Celkem

11

27

17

27

Stupeň
vzdělání

Občanští
zaměstnanci

*praxe
(v letech)

Pedagogičtí pracovníci
Policisté

*praxe
(v letech)

SOŠ s. mat.

0

0

1

31

VOŠ

0

0

0

0

VŠ - Bc.

4

20

1

30

VŠ - Mgr.

63

21

55

23

VŠ - Ph.D.

1

34

1

26

Celkem

68

21

58

23

Stupeň
vzdělání

Občanští
zaměstnanci

*praxe
(v letech)

Nepedagogičtí pracovníci
Stupeň
vzdělání

Policisté

*praxe
(v letech)

Základní

0

0

7

21

SOŠ bez mat.

0

0

35

26

SOŠ s. mat.

10

23

48

29

VOŠ

0

0

5

23

VŠ - Bc.

2

13

6

29

VŠ - Mgr.

7

18

6

29

0

0

1

12

19

20

118

24

VŠ - Ph.D.

Celkem
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Občanští
zaměstnanci

*praxe
(v letech)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Počet přijatých studujících v jednotlivých typech vzdělávání pro škol. rok 2012/2013
Přijímací zkoušky do VOŠ pro školní rok 2012/2013 se uskutečnily 14. června 2012
(řádný termín) a 28. června 2012 (náhradní termín).

Přihlášky do 1. ročníku VOŠ pro školní rok 2012/2013

Počet

Muži

118

Ženy

23

Celkem

141

Přijímací zkoušky do 1. ročníku VOŠ pro školní
rok 2012/2013
Řádný termín

Zúčastněno

Přijato

M

Ž

M

Ž

103

19

79

16

122
12

Náhradní termín

95
1

7

1

13
115

Celkem

8
20

135
Odvolání podalo
Na základě odvolání přijato
Přijato, ale nenastoupilo

86

17
103

14
9
11

Základní odborná příprava

Počet

ZOP policistů pro 3. a 4. tarifní třídu

381

ZOP policistů - společné minimum bez specializace

21

ZOP policistů - pro 5. a vyšší tarifní třídu

82

Celkem

484

Specializační, inovační a další kurzy
Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů služby pořádkové
policie
Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucí výkonných
organizačních článků služby pořádkové policie
Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí
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Počet
102
118
39

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

46

848

Kurz pro GŘ Vězeňské služby

64

Kontrola dodržování předpisů AETR

21

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

21

ETŘ pro administrativní pracovníky SKPV

13

ETŘ pro zpracovatele

91

Práce s PC – MS Windows7 – základní kurz

14

MS Powerpoint (základní kurz + pokročilé techniky)

13

MS Word (základní kurz + pokročilé techniky)

11

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

18

Automatizovaný systém právních informací – základní kurz

12

Tvorba www stránek

26

Služební zkouška § 12 z.č. 361/2003

2

Nestandardní situace v policejní praxi

10

Školení PEGAS pro KŘP hl. m. Prahy

1425

66

Specializační školení pro příslušníky vězeňské služby

64

Školení obsluhy radiostanic pro KŘP hl. m. Prahy

46

Školitelé koncových zařízení PEGAS

10

Výslech dětského svědka – oběti mravnostní TČ

64

Výcvik příslušníků PČR pro účast v zahraničních mírových misí

16

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

11

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

4

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“

12

Speciální automobilní výcvik – SAV2

1

Šetření a zpracování dopravních nehod

46

Šetření a dokumentace dopravních nehod

23

Zastavování vozidel

28

Zvláštní výstražné zařízení

20

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

19

Modulární kurz techniky jízdy

198

Celkem

3520
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Jazykové a další vzdělávání

Počet

Jazykové vzdělávání

311

Další vzdělávání

2380

Celkem

2691

Pozn: U jazykového vzdělávání nezapočteny externí kurzy a zkoušky po samostatné přípravě.

Počet přijatých studentů v jednotlivých typech vzdělávání pro škol. rok 2013/2014
Přijímací zkoušky do VOŠ pro školní rok 2013/2014 se uskutečnily 17. června 2013
(řádný termín) a 24. června 2013 (náhradní termín).
Přihlášky do 1. ročníku VOŠ pro školní rok 2013/2014

Počet

muži

101

ženy

23

Celkem

124

Přijímací zkoušky do 1. ročníku VOŠ pro školní
rok 2013/2014
Řádný termín

Zúčastněno

Přijato

M

Ž

M

Ž

84

21

65

15

105
6

Náhradní termín

80
1

6

7
90

Celkem

7
22

112
Odvolání podalo
Na základě odvolání přijato
Přijato, ale nenastoupilo

1

71

16
87

6
6
12

Počet všech studujících v jednotlivých typech vzdělávání, kteří studovali v době
od září 2012 do srpna 2013

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

99

82

2. ročník

98

122

3. ročník

48

77

Celkem

245

281

Bezpečnostně právní činnost (VOŠ)

Pozn. Rozdíl ve 2 a 3. ročníku na konci školního roku je způsoben převzetím studentů VOŠ ze zrušené VPŠ MV v Jihlavě.
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Základní odborná příprava

Počet

ZOP policistů pro 3. a 4. tarifní třídu

415

ZOP policistů - společné minimum bez specializace

21

ZOP policistů - pro 5. a vyšší tarifní třídu

82

Celkem

518

Specializační, inovační a další kurzy
Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů služby pořádkové
policie
Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucí výkonných
organizačních článků služby pořádkové policie

Počet
102
118

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

39

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

46

848

Kurz pro GŘ Vězeňské služby

64

Kontrola dodržování předpisů AETR

21

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

21

ETŘ pro administrativní pracovníky SKPV

13

ETŘ pro zpracovatele

91

Práce s PC – MS Windows7 – základní kurz

14

MS Powerpoint (základní kurz + pokročilé techniky)

13

MS Word (základní kurz + pokročilé techniky)

11

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

18

Automatizovaný systém právních informací – základní kurz

12

Tvorba www stránek

26

Služební zkouška § 12 z.č. 361/2003

2

Nestandardní situace v policejní praxi

10

Školení PEGAS pro KŘP hl. m. Prahy

1425

66

Specializační školení pro příslušníky vězeňské služby

64

Školení obsluhy radiostanic pro KŘP hl. m. Prahy

46

Školitelé koncových zařízení PEGAS

10

Výslech dětského svědka – oběti mravnostní TČ

64

Výcvik příslušníků PČR pro účast v zahraničních mírových misí

16

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

11

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

4
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Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“

12

Speciální automobilní výcvik – SAV2

1

Šetření a zpracování dopravních nehod

46

Šetření a dokumentace dopravních nehod

23

Zastavování vozidel

28

Zvláštní výstražné zařízení

20

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

19

Modulární kurz techniky jízdy

198

Celkem

3520

Jazykové a další vzdělávání
Jazykové vzdělávání + externí výuka + studenti, kteří se
samostatně připravovali k jazykové zkoušce

Počet

Další vzdělávání

2215

Celkem

2679
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464

VÝSLEDKY ZDĚLÁVÁNÍ
Tabulky vykazují výsledky vzdělávání ve VOŠ a ukončených kurzech ve školním roce
2012/2013.

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník

všichni splnili

0

2. ročník

všichni splnili

0

46

0

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

všichni splnili

0

3. ročník (absolutorium)

31

0

Celkem:

77

0

Bezpečnostně právní činnost (VOŠ)

3. ročník (absolutorium)
Celkem:

Dopravně bezpečnostní činnost (VOŠ)

2. ročník

Absolutorium

V souladu se z. 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 zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského
zákona se v naší škole konalo absolutorium studentů VPŠ, kteří ve školní roce
2012/2013 řádně ukončili třetí ročník studia vzdělávacích programů 68-42-N/04 –
Bezpečnostně právní činnost a 68-42-N/05 – Dopravně bezpečnostní činnost.
Absolutoria se z celkového počtu 77 (46+31) studentů zúčastnilo 77.
Absolutorium se konalo ve dnech 3. – 6. června 2013 a 10. – 12. června 2013.
Funkce předsedů zkušebních komisí vykonávali pracovníci Vyšší policejní a Střední
policejní školy MV v Holešově a z Vyšší policejní školy MV pro kriminální policii.
Předsedové zkušebních komisí hodnotili absolutorium jako dobře zajištěné po
stránce organizační, materiální i personální, zároveň ocenili dobrou připravenost
studentů.

Výsledky absolutoria:
• prospělo s vyznamenáním
• prospělo
• neprospělo

26 studentů
51 studentů
0 studentů
- 19 –

Dne 13. června se ve vzdělávacím
centru školy uskutečnilo slavnostní
ukončení studia, kterého se zúčastnil
ředitel služby dopravní policie PP ČR
plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel KŘ
Policie kraje Vysočina plk. Mgr. Miloš
Trojánek a vedoucí odboru služby
pořádkové policie KŘ Policie hl. m.
Prahy plk. Mgr. Marek Adam. Při
slavnostním ukončení ocenil ředitel
školy plaketou 3 studenty za
dosahování vynikajících výsledků po
celou dobu studia ( npor. Marie
Bártová, pprap. Veronika Hatleová a
prap. Olga Trnková a 4 studenty za
dosažení vynikajících výsledků při
absolutoriu (nprap. Jan Zbrojka,
nprap. Richard Vápeník, nprap.
Roman Věneček a nprap. Jiří Šoukal).

Absolventi třídy VPŠ/10
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Absolventi třídy VPŠ/11

Absolventi třídy VPŠ 4/A
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Počet

Základní odborná příprava (ZOP)

úspěšní/neúspěšní

ZOP policistů pro 3. a 4. tarifní třídu

283/4

ZOP policistů - společné minimum bez specializace

21/0

ZOP policistů - pro 5. a vyšší tarifní třídu

82/0

Celkem

386/4

Specializační, inovační a další kurzy
Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů služby pořádkové
policie
Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucí výkonných
organizačních článků služby pořádkové policie

Počet
úspěšní/neúspěšní

96/1
118/0

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

39/0

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

46/0

848/0

Kurz pro GŘ Vězeňské služby

64/0

Kontrola dodržování předpisů AETR

21/0

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

21/0

ETŘ pro administrativní pracovníky SKPV

13/0

ETŘ pro zpracovatele

91/0

Práce s PC – MS Windows7 – základní kurz

14/0

MS Powerpoint (základní kurz + pokročilé techniky)

13/0

MS Word (základní kurz + pokročilé techniky)

11/0

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

18/0

Automatizovaný systém právních informací – základní kurz

12/0

Tvorba www stránek

26/0

Služební zkouška § 12 z.č. 361/2003

2/0

Nestandardní situace v policejní praxi

10/0

Školení PEGAS pro KŘP hl. m. Prahy

1425/0

66/0

Specializační školení pro příslušníky vězeňské služby

64/0

Školení obsluhy radiostanic pro KŘP hl. m. Prahy

46/0

Školitelé koncových zařízení PEGAS

10/0

Výslech dětského svědka – oběti mravnostní TČ

64/0

Výcvik příslušníků PČR pro účast v zahraničních mírových misí

16/0

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

11/0
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Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

3/1

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“

7/5

Speciální automobilní výcvik – SAV2

1/0

Šetření a zpracování dopravních nehod

46/0

Šetření a dokumentace dopravních nehod

23/0

Zastavování vozidel

28/0

Zvláštní výstražné zařízení

20/0

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

19/0

Modulární kurz techniky jízdy

198 /0

Celkem

3510/7

Počet

Jazykové a další vzdělávání

úspěšní/neúspěšní

Jazykové vzdělávání

220/46

Další vzdělávání

2215/0

Celkem

2435/46

Pozn.: Počet studentů přijatých a počet studentů konajících zkoušku se liší z důvodu, že do počtu přijatých studentů jsou
započtené i zdokonalovací kurzy u nichž se zkoušky nekonají. U jazykového vzdělávání nejsou započteny zkoušky po
samostatné přípravě.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Studium pracovníků školy v období 1. září 2012 – 31. srpna 2013

Druh a stupeň
vzdělání

Policisté

Občanští zaměstnanci

ukončili

studují

ukončili

studují

DPS

2

0

0

0

VOŠ

0

0

0

0

VŠ – Bc.

0

0

0

0

VŠ – Mgr.

1

1

0

0

VŠ - Ph.D.

0

2

0

0

Celkem

3

3

0

0

Za účelem posilování profesionálních policejních i pedagogických dovedností jsou
realizovány studijní pobyty pedagogických pracovníků 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
zařízení 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.
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
V hodnoceném období škola rozvíjela mnohostranné aktivity z oblasti prezentace vlastní
pedagogické práce, s cílem pomáhat vytvářet pozitivní obraz o policejním vzdělávání a o práci
PČR jako celku v očích veřejnosti.
Projekty trvalé

• Příprava, realizace a vyhodnocení plošné evaluace jazykové výuky ve všech intenzivních
jazykových kurzech, které se uskutečňují na jazykových odděleních úseku dalšího
profesního vzdělávání VPŠ MV v Praze ve školním roce 2012/2013. Seznámení vedení
školy, vedoucích jazykových oddělení a jednotlivých vyučujících s výsledky vyhodnocení
evaluace, včetně zohlednění podnětů ze strany studentů.

•

Tvorba studijních opor, realizace e-learningového portálu pro výuku cizích jazyků a pilotní
ověření francouzského jazyka v prostředí Moodle učiteli jazykových oddělení a metodiky
úseku dalšího profesního vzdělávání školy ve spolupráci s předmětovým oddělením
informatiky a výpočetní techniky školy.

•

Zajištění grantů Evropské komise na vzdělávací kurzy a studijní cesty prostřednictvím
programů celoživotního vzdělávání Grundtvig a SVES pro vyučující a vedoucí pracovníky
úseku dalšího profesního vzdělávání školy. V těchto programech se podařilo v daném
období pro zaměstnance školy získat celkem 2 granty. V programu Grundtvig byla 1
žádost úspěšná a nominovaná je na seznamu čekatelů na horních příčkách. V programu
SVES byla prostřednictvím získaného grantu financována 1 studijní cesta vedoucího
pracovníka úseku dalšího profesního vzdělávání.

Publikační aktivity
V hodnoceném období byla publikační činnost vedení školy i pedagogických pracovníků
rozsáhlá. Např.
Vědecké a odborné práce v domácích časopisech

•

Učitelé a metodici jazykových oddělení školy od února 2011 pravidelně přispívají do přílohy
časopisu Policista třemi stranami textů ke čtení s porozuměním s profesní tématikou v
anglickém, německém, ruském a francouzském jazyce. Texty jsou opatřeny překladem
nejdůležitější slovní zásoby a cvičeními k ověření porozumění.

•

STEIN, Petr. Strategie a taktika v policejním vzdělávání. AUSPICIA č. 2 r. 2012, s. 112 –
119.

•

VÁGNER, Jaroslav. Sebeobrana (ne)jen pro ženy. Policista č. 1 – 9 z roku 2013 (vychází
na pokračování do letošního kalendářního roku).

•

STEIN, Petr a SKALSKÝ, Roman. Příprava k použití donucovacích prostředků nebo
strategie a taktika policejní činnosti: Čím nás může inspirovat Clausewitz?. Policista, č. 7
z roku 2013. Příloha.

•

STEIN, Petr a SKALSKÝ, Roman. Příprava k použití donucovacích prostředků nebo
strategie a taktika policejní činnosti: Čím nás může inspirovat Clausewitz?. Policista, č. 8
z roku 2013. Příloha s. II – VIII.
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Publikované příspěvky ve sbornících z domácích konferencí

•

SŮVA, Jiří a ZLÁMAL, Jiří. Úvaha o ekonomizaci bezpečnostního diskursu. In: DUŠEK, Jiří,
PÁNA, Lubomír, SVATOŠ, Roman et al. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského
státu. České Budějovice: VŠERS, 2012, s. 211–217. ISBN 978-80-87472-20-0.

•

STEIN, Petr. Michal Lofergyuk: Český policista na místě atentátu. In. Almanach příspěvků
VII. Konference policejních historiků. Praha: Muzeum Policie České republiky, 2012, s. 362
– 371. ISBN: 978-80-86466-25-2.

Další tvorba

•

SŮVA, Jiří. Telos mravní výchovy postmoderního ducha. In: PELCOVÁ, Naděžda a
HOGENOVÁ, Anna (eds.). Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu. Praha:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, s. 137–145. ISBN 978-80-7290-605-5.

•

PETTY, G. Moderní vyučování (Teaching Today. A Practical Guide). Praha: Portál, 2013,
568 str., ISBN 978-80-262-0367-4, překlad PaedDr. Jiří Foltýn.

Účast na konferencích a soutěžích

• Aktivní účast na konferenci „Domácí násilí – vzdělávání a prevence“ pořádané v Jihlavě 29.
11. 2012 Národním institutem pro další vzdělávání. Účast: Mgr. Sůva, Ing. Hlušička, Mgr.
Stejskal

• Aktivní účast na konferenci „Veletrh dobré praxe“ pořádané v Praze 6.–7. 12. 2012 MPSV
v rámci realizace projektu OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systémů péče
o ohrožené děti a rodiny. Účast: Mgr. Sůva

• Aktivní účast na konferenci „Rovné příležitosti“ pořádané v Praze 6. 6. 2013 Ministerstvem
vnitra ČR, Fórem 50%, Alternativou 50+ a Gender Consulting. Účast: Mgr. Sůva

• Aktivní účast na IV. konferenci o lidských právech s názvem „Je Česká republika civilizovaná
země z hlediska ochrany práv žen a dětí?“ pořádané v Praze 21. 5. 2013 pod záštitou 1.
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Aleny Gajdůškové. Účast: Mgr.
Bronislava Čečotková

•

Aktivní účast na konferenci NIDV „Podpora vícejazyčnosti v praxi“ pořádané 26. 9. 2012
v Praze – vystoupení s příspěvkem „Blended learning jako nová forma jazykového
vzdělávání v resortu vnitra“. Účast: PhDr. Jaroslava Šaroch.

•

Aktivní účast na „Konferenci k jazykové přípravě v rezortu MO“ pořádané 30. 10. 2012 v
Olomouci – vystoupení s příspěvkem „Blended learning ve výuce cizích jazyků v resortu
vnitra“. Účast: PhDr. Jaroslava Šaroch.

• Účast v soutěži ŠPRECHTÍME, která proběhla pod patronátem Ministerstva školství ČR a ve
spolupráci se Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR – oddělení německého jazyka se
soutěže zúčastnilo s e-learningovým portálem pro 1. stupeň, jehož garantem je PhDr.
Milena Bergerová

• Účast oddělení německého jazyka v soutěži Evropská jazyková cena LABEL
learningového portálu pro výuku německého jazyka.
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s projektem e-

•

V rámci jazykové ceny LABEL (vypisuje Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy) uděleno ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 Mgr. Gabriele Trojánkové.

Protikorupční aktivity

•

Organizace, lektorování a zdokonalování kurzu „Problematika korupce – policista“ pro
příslušníky Policie ČR, KŘP Libereckého kraje: únor – srpen; 31 jednodenních běhů; 456
proškolených účastníků.

• Prezentace vzdělávání (včetně didaktických podpor) příslušníků Policie ČR k problematice
korupce pro čínskou delegaci.

Ocenění pracovníků školy, studentů a studujících
Ve školním roce 2012/2013 získali pracovníci školy následující ocenění:

Služební medaile PČR
Služební medaile PČR
Služební medaile PČR
Služební medaile PČR

Za zásluhy o bezpečnost
Za věrnost I. stupně
Za věrnost II. stupně
Za věrnost III. stupně

1
1
2
3

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 I. stupně
Čestná medaile policejní školy v Praze 9 II. stupně
Čestná medaile policejní školy v Praze 9 III. stupně

3
9
21

Ve školním roce 2012/2013 získali studující školy následující ocenění:

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 III. stupně
Plaketa ředitele Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze

2
13

Sportovní akce
Tradičně se s velkým zájmem pracovníků školy setkaly sportovní soutěže organizované školou
nebo jinými subjekty. Pracovníci a studující školy obsazovali tyto nejvýznamnější sportovní
akce a umísťovali se na předních místech.
Sportovní akce pořádané školou
21. 9. 2012
24. 11. 2012
20. 2. 2013
17. 4. 2013
14. 5. 2013

Střelecká soutěž – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
Střelecká soutěž nevidomých
Florbalový turnaj – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
Střelecká soutěž – Pohár SKPŠ
Střelecká soutěž – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
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Účast pracovníků a studentů školy na sportovních akcí jiných subjektů

16. 11. 2012
19. 1. 2013
24. 3. 2013
9. 4. 2013
19. 4. 2013
22. 4. 2013

Mistrovství UNITOP – kuželky (Mgr. Moravec – 2. místo)
Jilemnická padesátka (prap. Mgr. Tvrdík – 23. místo)
Lovecká soutěž (kpt. Mgr. Křenek – 2. místo)
Velká cena UNITOP Bowling – (Mgr. Moravec – 2. místo)
Mistrovství PČR – plavání (kpt. Mgr. Mitrenga 2. místo 100m znak a 2.
místo 50 m znak, kpt. Mgr. Hoskovská 3. místo 50m znak)
Mistrovství UNITOP – stolní tenis (prap.Langer – 6. místo, prap. Vlach 8.
místo)

Společenské akce školy

Vedení školy 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.
Kromě toho se policisté VPŠ Mv v Praze setkávají 21. června u příležitosti Dne Policie České
republiky.
Spolupráce
Pravidelné kontakty udržuje škola s ostatními školami, organizacemi, specializovanými
pracovišti a útvary naší republiky i zahraničí.
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 se na žádost krajských ředitelství PČR, Policejní prezidia ČR a Ministerstva vnitra
podílejí na plnění některých úkolů vybraných útvarů nebo na zajišťování akcí. Ve sledovaném
období to byly následující akce: 7 studujících se účastnilo rekognice pro Krajské ředitelství
policie hlavního města Prahy; 136 studujících se aktivně účastnilo cvičení „Aktivní střelec“
pořádaného KŘP hl. m. Prahy, a 83 studujících pořadatelsky zajišťovalo akce Policista roku
2012, Sportovec MV roku 2012, Koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, pietní
akt před budovou MV ČR za účasti MV ČR a policejního prezidenta a Řidič Vysočiny.

Zahraniční spolupráce

• Stredná odborná škola Policajného zboru (Bratislava – Devínská Nová Ves,
• Stredná odborná škola Policajného zboru (Pezinok, Slovensko)
• Stredná odborná škola Policajného zboru (Košice, Slovensko)
• Fachhochschule für Polizei Sachsen (Německo)
• Policejní ředitelství Chemnitz (Německo)
• Szkoła Policji w Katowicach (Polsko)
• École Nationale de Police de Reims (Francie)
• Polizia di Stato, Centro Addestramento Alpino, Moena (Itálie)
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Slovensko)

• 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

Domácí spolupráce
• Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
• Odbor personální
• Odbor archivní správy a spisové služby
• Bezpečnostní odbor
• Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie
• Odbor prevence kriminality
• Odbor bezpečnostní politiky
• Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV
• 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)
• Věznice Světlá nad Sázavou
• 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
• Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR
• Oddělení správy a kontroly osobních údajů PP ČR
• Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
• Krajská ředitelství Policie ČR
• 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (školící a konzultační činnost v oblasti mezinárodních dohod ADT a AETR)
Národní ústav odborného 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)
Zdeněk Holomý Electronics (spolupráce v oblasti zvláštních výstražných zařízení)
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VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve sledovaném období byly provedeny následující inspekce:

Kontrola prodeje lihovin – VVS Kryštofovy Hamry
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická
služba
Termín:
19. září 2012
Zjištění:
bez závad
Kontrola hygieny na stravovacím oddělení – kuchyně
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická
služba
Termín:
22. října 2012
Zjištění:
Zjištěny drobné nedostatky, bezprostředně odstraněny
Kontrola hygieny na stravovacím oddělení – kuchyně
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická
služba
Termín:
4. prosince 2012
Zjištění:
Zjištěny drobné nedostatky, bezprostředně odstraněny
Kontrola hygieny na stravovacím oddělení – prodejna doplňkových jídel
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická
služba
Termín:
15. ledna 2013
Zjištění:
Zjištěny drobné nedostatky, bezprostředně odstraněny
Kontrola – místní šetření a odběr stěrů na bakteriologické vyšetření ve stravovacím
zařízení VVS Kryštofovy Hamry
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická
služba
Termín:
3. června 2013
Zjištění:
bez závad

Provedení kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného – pracoviště Jihlava
Provedl:
Všeobecná zdravotní pojišťovna, regionální pobočka Brno
Termín:
25. února 2013
Zjištění:
bez závad
Provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů v důchodovém pojištění –
pracoviště Jihlava
Provedl:
Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava
Termín:
15. března 2013
Zjištění:
bez závad
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Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného,
dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech.
Provedl:
Všeobecná zdravotní pojišťovna, regionální pobočka Praha
Termín:
6. června 2013
Zjištění:
bez závad
Kontrola bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení
v objektech v užívání Vyšší policejní školy MV v Praze
Provedl:
Odborné pracoviště MV – OSM
Termín:
29. ledna 2013
Zjištění:
Stávající transformátor vykazuje únik oleje, který se musí pravidelně dolévat.
Vzhledem ke stáří transformátoru 40let doporučuje revizní technik výměnu.
Kontrola provozu vodního hospodářství – VVS Kryštofovy Hamry
Provedl:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Termín:
12. září 2012
Zjištění:
bez závad
Kontrola hygieny práce, hygieny komunální – Střelnice Hloubětín
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická služba
Termín:
26. září 2012
Zjištění:
Zjištěny drobné nedostatky, odstraněny

Ve sledovaném období byl auditorkou školy proveden interní audit v následujících
oblastech:
Audit č. 4/2012 – zpracovávání osobních údajů, ochrana dat, utajovaných informací a
přístupových oprávnění k informacím (září – říjen 2012)
Účelem auditu byla kontrola v oblasti zpracování osobních údajů, ochrany dat, utajovaných
informací a přístupových oprávnění k informacím ve VPŠ MV v Praze.
Audit č. 5/2012 – následný (listopad - prosinec 2012)
Účelem následného auditu bylo zjištění a posouzení, zda doporučení a navrhovaná opatření
přijatá k auditním zjištěním jsou účinná, zda nedostatky byly odstraněny a jestli byly zavedeny
takové kontrolní mechanismy, které by snížily jejich výskyt v budoucnosti.
Audit č. 1/2013 – kompletnost dohod o hmotné odpovědnosti a náplní pracovních
činností ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (únor 2013)
Účelem auditu byla kontrola v oblasti kompletnosti dohod o hmotné odpovědnosti a náplní
pracovních činností dle platné legislativy a interních řídících aktů školy.
Audit č. 2/2013 – Oběh účetních dokladů, dodavatelské smlouvy, kontrola komplexnosti
dodávek a úplnost fakturovaného zboží a služeb (duben 2013)
Účelem auditu bylo posouzení a kontrola fakturace, evidence a komplexnosti dodávek
náhodně vybraných komodit a úplnost fakturovaného zboží a služeb, posouzení dlouhodobých
dodavatelských smluv a investičních akcí, dodržování pokynu ředitele č. 62/2011, směrnice o
oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví u VPŠ MV v Praze.
Audit č. 3/2013 – vnitřní kontrolní systém se zaměřením na obchůzkový systém,
ostraha areálu (květen 2013)
Účelem auditu bylo zjištění a kontrola provádění plánovaných pravidelných obchůzek v rámci
stanovených obchůzkových tras (včetně výměníkových stanic), jejich četnost, harmonogram a
pravidelnost dle Pokynu ředitele bezpečnostního odboru č. 10/2013 a dle Pokynu ředitele č.
62/2012, elektronický kontrolní obchůzkový systém.
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Podrobné výkazy hospodaření školy za kalendářní rok jsou předávány Ministerstvu vnitra ve
stanovených termínech.
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