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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:
ID datové 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.
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 dále jazykové vzdělávání, vzdělávání
zaměstnanců a další vzdělávání pedagogických pracovníků na základě rozhodnutí o
udělení akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Škola se podílí na vzdělávání příslušníků Policie České republiky a zaměstnanců
v systému vzdělávacích programů rezortního vzdělávání, které jsou schváleny
ministerstvem. Příslušníkům a zaměstnancům poskytuje odborné kurzy v rámci
celoživotního vzdělávání, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení rezortu
poskytuje vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a plní další
úkoly uvedené ve zřizovací listině.
K zabezpečení předmětu činnosti škola zajišťuje služby na úseku ubytování, stravování,
školní knihovny, provozování střelnice, sportovních a kulturních zařízení, autodopravy,
autoopravárenství a činnost výcvikového vzdělávacího střediska v Kryštofových Hamrech.
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, Vyšší policejní
školou a Střední policejní školou MV v Holešově 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: ZlamalJ@skolamv.cz

Zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu
vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Kubeš
telefon: 974845201
e-mail: KubesT@skolamv.cz

Zástupce ředitele pro jazykové a další vzdělávání
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
telefon: 974845205
e-mail: sarochj@skolamv.cz

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

Vedoucí Kanceláře ředitele školy
vrchní komisař mjr. Bc. Petr Krejčík
telefon: 974845241
e-mail:KrejcikP@skolamv.cz

Vedoucí personálního oddělení
JUDr. Vladimír Řápek
telefon: 974845280
e-mail: v.rapek@atlas.cz
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Organizační struktura VPŠ a SPŠ MV v Praze
(platná od 1. září 2017 do 31. 8. 2018)

Organizační struktura školy se v průběhu školního roku 2017/2018 neměnila, ale byla
připravována změna od 1. 9. 2018. K tomuto datu byla otevřena pobočka naší školy
v Sokolově. Na její přípravě škola intenzivně spolupracovala s hejtmanstvím
Karlovarského kraje a s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou
v Sokolově.
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OBORY VZDĚLÁNÍ A KURZY, 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
E9

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

3 leté
3 leté

X
X

Poznámka

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

R2/0036

Studium pedagogiky k získání odborné kvalifikace

2 dny
1 semestr
/120 h

R2/0052

Specializační kurz "Základy andragogiky"

2 dny

R2/0056

Nadstavbový kurz lektorských dovedností
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů,
odborného výcviku a praktického vyučování
Tvorba studijních opor v e-learningovém a distančním
vzdělávání
Tutoring v e-learningu a distančním vzdělávání

1 týden

R2/0062
H4/002
H4/004

Akreditace
MŠMT

248h

X

7 hod.
5 hod.

X
X

Poznámka

Kontrola a stížnosti
Kódové
označení
MV

P2/0125
P2/0171

Plný název vzdělávacího programu

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

Délka a
organizace
studia

Poznámka

2 soustř.
týden/měsíc
2 soustř.
týden/měsíc

Personalistika a sociálně psychologická oblast
Kódové
označení
MV
P3/0050

Plný název vzdělávacího programu
Komunikace a řešení specifických situací s občany
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Délka a
organizace
studia
2 měsíce
e-learning

Poznámka

P3/0065

Základy lidských práv

e-learning

P3/0066

Profesní etika 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
R2/0200

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí - výcvik
lektorů
Efektivní komunikační dovednosti

3 dny
1 den

R2/0201

Stres management – zvládání konfliktů a zátěžových situací
na pracovišti
1 den

R2/0202
R2/0210
H4/005

Grafologie 2 – Základní pravidla pro analýzu rukopisu
Selfmanagement pro vedoucí pracovníky
Asertivita pro vedoucí pracovníky

1 den
1 den
1 den

R3/0002

Asertivní jednání

3 dny

M2/0313
M2/0319

Relaxace a relaxační techniky
Metody pro posílení a aktivizaci paměti

1 den
1 den

Oblast práva a právních norem
Kódové
označení
MV

Plný název vzdělávacího programu

R2/0057

Monitoring, audit a kontrola projektů SF EU

R2/0058

Administrace, řízení a management projektů SF EU

P3/0065

Základy lidských práv

P3/0068

Problematika korupce z pohledu PČR

Délka a
organizace
studia
2 měsíce
e-learning
2 měsíce
e-learning

Poznámka

5 dnů

Informatika a výpočetní technika
Kódové
označení
MV

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia

R2/0054

MS Access (verze 2007 a vyšší)

3 dny

R2/0055

MS Windows 2007 základní kurz pro uživatele

1 den

P2/0154

MS PowerPoint - základní kurz

2 dny

P2/0155

MS Outlook - základní kurz

1 den

P2/0156

Internet - základní kurz

1 den

P2/0157

MS Excel - pro pokročilé

2 dny

P2/0158

MS Word - pro pokročilé

2 dny

P2/0159

MS Excel - základní kurz

2 dny

P2/0162

MS Word - základní kurz

2 dny

P2/0163

Tvorba WWW stránek
Automatizovaný systém právních informací (ASPI) základní kurz
MS PowerPoint - pokročilé techniky

3 dny

P2/0182
P2/0184

-8–

1 den
2 dny

Poznámka

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

Poznámka

Jazykové kurzy
Kódové
označení

Plný název vzdělávacího programu

Délka a
organizace
studia
300 h, 10x
týd./5x2 týd.

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

R4/0018

NJ – zkouška MV 2. stupně po samostatné přípravě

R4/0019

Přijímací zkouška ke studiu NJ - 3. stupeň

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

600 h, 10x 2
týdny

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

300 h, 10x
týd./5x2 týd.
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Poznámka

600 h, 10x 2
týdny

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

nebyl vypsán
nebyl vypsán

R4/0044

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ - II. stupeň

nebyl vypsán

R4/0045

Španělský jazyk - II. stupeň

R4/0046

Španělský jazyk II. stupeň - zkouška po samostatné
přípravě

nebyl vypsán

R4/0047

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ - III. stupeň

nebyl vypsán

R4/0048

Španělský jazyk - III. stupeň

R4/0049

Španělský jazyk III. stupeň - zkouška po samostatné
přípravě

nebyl vypsán

R4/0050

Přijímací zkouška ke studiu ŠJ - IV. stupeň

nebyl vypsán

R4/0051

Španělský jazyk - IV. stupeň
Španělský jazyk IV. stupeň - zkouška po samostatné
přípravě

R4/0052

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.

- 10 –

420 h, 14x
týd./7x2 týd.

nebyl vypsán

nebyl vypsán

nebyl vypsán
nebyl vypsán

300 h, 10x
týd./5x2 týd.

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

nebyl vypsán
nebyl vypsán
300 h, 10x
týd./5x2 týd.

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
Italský jazyk - III. stupeň

R4/0060

Italský jazyk III. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

R4/0061

Přijímací zkouška ke studiu IJ - IV. stupeň

nebyl vypsán
nebyl vypsán
nebyl vypsán

480 h, 16x
týd./8x2 týd.

R4/0059

nebyl vypsán

nebyl vypsán
nebyl vypsán
nebyl vypsán

480 h, 16x
týd./8x2 týd.

R4/0062

Italský jazyk - IV. stupeň

R4/0063

Italský jazyk IV. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

nebyl vypsán

R4/0065

Polský jazyk I. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

nebyl vypsán

R4/0067

Polský jazyk II. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

nebyl vypsán

R4/0069

Polský jazyk III. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

nebyl vypsán

R4/0071

Polský jazyk IV. stupeň - zkouška po samostatné přípravě

nebyl vypsán

R4/0072

Španělský jazyk - I. stupeň - externí výuka

nebyl vypsán

R4/0073

Španělský jazyk - II. stupeň - externí výuka

nebyl vypsán

R4/0074

Španělský jazyk - III. stupeň - externí výuka

nebyl vypsán

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

nebyl vypsán

R5/0011

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

60 h, 1x 2
týdny

nebyl vypsán
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nebyl vypsán

nebyl vypsán

nebyl vypsán

R5/0012

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

60 h, 1x 2
týdny

nebyl vypsán

R5/0014

Italský jazyk, zdokonalovací kurz po II. stupni

60 h, 1x 2
týdny

nebyl vypsán

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

R5/0023

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

nebyl vypsán

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

R5/0039

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

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)

R5/0032

R5/0038
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nebyl vypsán
nebyl vypsán

30 h, 5 dnů
(1 týden)
nebyl vypsán
nebyl vypsán

nebyl vypsán

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
e-learning

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
e-learning
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
e-learning
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
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

R5/0066

Ruský jazyk pro dopravní policii

60 h, 2 x
týden

R5/0067

Německý jazyk pro dopravní policii

60 h, 2 x
týden

R5/0058
R5/0059
R5/0060
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nebyl vypsán

nebyl vypsán
nebyl vypsán

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Přehled pracovníků školy (stav k 31. 8. 2018)
Zaměstnanci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

198

36

162

Vedoucí pracovníci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

33

9

24

Pedagog. pracovníci

Nepedagog. pracovníci

Policisté

24

12

Občanští zaměstnanci

57

105

Celkem

81

117

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

Ženy

Muži

Policisté

36

8

28

Občanští zaměstnanci

162

76

86

84

114

Ženy

Muži

Celkem
Pedagogičtí pracovníci
Policisté

24

7

17

Občanští

57

37

20

Celkem

81

44

37

Ženy

Muži

Nepedagogičtí pracovníci
Policisté

12

1

11

Občanští zaměstnanci

105

41

64

Celkem

117

42

75
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Kvalifikace a praxe pracovníků školy
Vedoucí pracovníci školy
Policisté

ɸpraxe
(v letech)

Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

SO bez mat.

0

0

0

0

SO s mat.

0

0

1 (THP)

31

VO

0

0

1

17

VŠ - Bc.

1

23

2

15

VŠ - Mgr.

6

19

14

33

VŠ - Ph.D.

2

24

1

10

Celkem

9

22

24

21

Policisté

ɸ praxe
(v letech)

Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

SO s mat.

0

0

1(vychovatel)

20

VO

0

0

0

0

VŠ - Bc.

0

0

0

0

VŠ - Mgr.

24

16

51

24

VŠ - Ph.D.

1

19

2

16

Celkem

25

17

53

20

Stupeň
vzdělání

Pedagogičtí pracovníci

Stupeň
vzdělání

Nepedagogičtí pracovníci

Stupeň
vzdělání

Policisté

ɸ praxe
(v letech)

Občanští
zaměstnanci

ɸ praxe
(v letech)

Základní

0

0

1

16

SO bez mat.

0

0

30

28

SO s mat.

3

23

28

31

VO

1

19

3

24

VŠ - Bc.

3

20

9

25

VŠ - Mgr.

5

17

19

32

VŠ - Ph.D.

0

0

0

0

Celkem

12

19,7

102

26
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Ocenění pracovníků školy
Ve školním roce 2017/2018 získali pracovníci školy následující ocenění:
Služební medaile PČR

Za zásluhy o bezpečnost

0

Služební medaile PČR

Za věrnost I. stupně

1

Služební medaile PČR

Za věrnost II. stupně

1

Služební medaile PČR

Za věrnost III. stupně

3

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 I. stupně

1

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 II. stupně

0

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 III. stupně

9

Plaketa ředitele

0

Den učitelů 28. 3. 2018
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Přijímací řízení do studia pro získání stupně vzdělání pro školní rok
2017/2018
Přijímací zkoušky do VPŠ se pro školní rok 2017/2018 nekonaly. Počet přihlášených
studentů nepřekročil možnosti školy pro přijetí.
Přihlášky do 1. ročníku VPŠ pro školní rok 2016/2017

Počet

Nastoupilo

Muži

66

52

Ženy

19

15

Celkem

85

67

Přijímací zkoušky do SPŠ se pro školní rok 2017/2018 konaly v 1. kole dne 12. 4. 2017
1. termín, 19. 4. 2017 2. termín a ve 2. kole a náhradním termínu dne 11. a 12. 5. 2017.
Přihlášky do 1. ročníku SPŠ pro školní rok 2017/2018

Počet

Nastoupilo

chlapci

209

37

dívky

216

39

Celkem

425

76

Zahájení školního roku 2017/2018
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Oblasti pedagogiky, IVT, celoživotní vzdělávání zaměstnanců atd.
Počet

Kurzy
Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

51

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR

17

Fyzická bezpečnost

9

Administrativní bezpečnost

119

Ochrana utajovaných informací

20

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany

10

Bezpečnostní správa informačního systému
Další vzdělávání – vzdělávací aktivity pořádané Oddělením dalšího
vzdělávání

10
392

Celkem

628

Jazykové vzdělávání

Počet

Intenzivní kombinované kurzy + e-learning

160

Zdokonalovací a přípravné kurzy

48

Zkoušky po samostatné přípravě

97

Celkem

305

Přijímací řízení do studia pro získání stupně vzdělání pro školní rok
2018/2019
Přijímací zkoušky do VPŠ se pro školní rok 2018/2019 nekonaly. Počet přihlášených
studentů nepřekročil možnosti školy pro přijetí.
Přihlášky do 1. ročníku VPŠ pro školní rok 2018/2019

Počet

Muži

55

Ženy

26

Celkem

81

Přijímací zkoušky do SPŠ se pro školní rok 2018/2019 konaly ve dnech 12. 4. 2018
1. kolo - 1. termín, 16. 4. 2018 2. termín a náhradní termín 10. a 11. 5. 2018.
Přihlášky do 1. ročníku SPŠ pro školní rok 2017/2018

Počet

chlapci

221

dívky

212

Celkem

433
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Přijímací zkoušky do 1. ročníku SPŠ pro
školní rok 2018/2019
První kolo

Zúčastněno

Přijato

CH

D

CH

D

199

209

54

50

408

104

Z přijatých žáků 80 bylo přijato do pražské školy a 24 do pobočky v Sokolově.

Počet všech studujících v jednotlivých typech vzdělávání, kteří
studovali v době od září 2017 do srpna 2018
Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

60

33

2. ročník

47

38

3. ročník

40

41

Celkem

147

112

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

0

0

2. ročník

6

4

3. ročník

11

11

Celkem

17

15

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

14

12

2. ročník

7

7

3. ročník

11

10

Celkem

32

29

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

84

82

2. ročník

69

68

Celkem

153

150

Bezpečnostně právní činnost (VPŠ)

Dopravně bezpečnostní činnost (VPŠ)

Přípravné trestní řízení (VPŠ)

Bezpečnostně právní činnost (SPŠ)
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Oblasti pedagogiky, IVT, celoživotní vzdělávání
zaměstnanců atd.

Počet

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

51

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR

17

Fyzická bezpečnost

9

Administrativní bezpečnost

119

Ochrana utajovaných informací

20

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany

10

Bezpečnostní správa informačního systému
Další vzdělávání – vzdělávací aktivity pořádané Oddělením
dalšího vzdělávání

10
392

Celkem

628

Jazykové kurzy
Intenzivní kombinované kurzy + e-learning

Počet
160

Zdokonalovací a přípravné kurzy

48

Zkoušky po samostatné přípravě

97

Celkem

305

Zahájení školního roku
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Tabulky vykazují výsledky vzdělávání ve VPŠ, SPŠ a ukončených kurzech ve školním
roce 2016/2017.

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

33

27

2. ročník - kombinované studium

38

9

3. ročník (absolutorium) – kombinované studium

38

3

Celkem

109

39

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

0

0

2. ročník - kombinované studium

4

2

3. ročník (absolutorium) – kombinované studium

11

0

Celkem

15

2

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

12

2

2. ročník – kombinované studium

7

0

3. ročník (absolutorium) - kombinované studium

10

0

Celkem

29

2

Bezpečnostně právní činnost (VPŠ)

Dopravně bezpečnostní činnost (VPŠ)

Přípravné trestní řízení (VPŠ)

Absolutorium

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 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 VPŠ, kteří ve školním roce
2017/2018 řádně ukončili třetí ročník studia vzdělávacích oborů 68-42-N/04 –
Bezpečnostně právní činnost a 68-42-N/03 – Přípravné trestní řízení.
Absolutoria se z celkového počtu 62 (41 + 11 + 10) studentů zúčastnilo 57 studentů
v řádném termínu a 1 student z minulého běhu.
Absolutorium se konalo ve dnech 4. – 7. června 2018.
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Funkce předsedů zkušebních komisí vykonávali pracovníci Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy MV v Holešově, s níž naši školu váže dlouhodobá spolupráce
a součinnost.
Předsedové zkušebních komisí hodnotili absolutorium jako dobře zajištěné po stránce
organizační, materiální i personální, zároveň ocenili dobrou připravenost studentů.
Výsledky absolutoria:




prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo

20
35
3

Slavnostní vyřazení absolventů studia VPŠ 8. června 2018

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník

82

2

2. ročník

68

2

Celkem

150

4

Bezpečnostně právní činnost (SPŠ)
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Roman Adámek z 2.A, žák roku 2017/2018

Oblasti pedagogiky, IVT, celoživotní vzdělávání
zaměstnanců atd.

Počet
úspěšní/neúspěšní

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

51/0

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR

17/0

Fyzická bezpečnost

9/0

Administrativní bezpečnost

119/0

Ochrana utajovaných informací

20/0

Bezpečnostní správa kryptografické ochrany

10/0

Bezpečnostní správa informačního systému
Další vzdělávání – vzdělávací aktivity pořádané Oddělením
dalšího vzdělávání

10/0
392/0

Celkem

628/0

Jazykové kurzy
Intenzivní kombinované kurzy + e-learning

Počet
úspěšní/neúspěšní
107/37

Zdokonalovací a přípravné kurzy

48/0

Zkoušky po samostatné přípravě

87/10

Celkem

242/47
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Studium pedagogických pracovníků školy v období 1. září 2017 – 31. srpna 2018
Druh a stupeň
vzdělání

Policisté

Občanští zaměstnanci

ukončili

studují

ukončili

studují

DPS

0

0

0

0

VO

0

0

0

0

VŠ – Bc.

0

0

0

0

VŠ – Mgr.

1

0

0

0

VŠ - Ph.D.

1

0

0

0

Celkem

2

0

0

0

Za účelem posilování profesionálních policejních i pedagogických dovedností
absolvují pedagogičtí pracovníci školy studijní pobyty na výkonných útvarech Policie
ČR, ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově i v policejních školách v zahraničí, ve školních
policejních střediscích krajských ředitelství PČR, v civilních vzdělávacích institucích a
zařízeních MŠMT. Zprávy ze všech studijních pobytů jsou zakládány u příslušných
vedoucích oddělení.
Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců školy, především vyučujících, metodiků
a pedagogů-metodologů, je zajišťováno také formou instrukčně metodických
zaměstnání (dále IMZ) ve škole, rezortních odborných seminářů, přednášek,
společných projektů s rezortními odbornými i školskými institucemi, úzkou spoluprací
a konzultacemi s odbornými partnery uvedenými v přehledu subjektů spolupráce.
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. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance
škol a školských zařízení (§ 5 Volno k samostudiu) a k Vyhlášce č. 317/2005 Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, v platném znění.
Další vzdělávání je zaměřeno na metodiku výuky na střední škole, na práci
s mladistvými, řešení případných problémů s nimi, na metodiku výuky dospělých i na
zvládnutí nových technologií užívaných ve výuce.
Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 dosáhla účast pedagogických pracovníků na IMZ,
přednáškách, seminářích, kurzech v průměru zhruba 3 akce na učitele za školní rok
kromě dlouhodobého studia a studijních pobytů.
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Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2017/2018 a
dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl zpracován podle
výše uvedených právních předpisů. Umožnil případnou aktualizaci v průběhu školního
roku tak, aby bylo včas reagováno na aktuální (nově vzniklé) potřeby. Akcentuje
dlouhodobé potřeby ve vztahu k odbornosti a kvalifikovanosti, aby byla optimálně
zajištěna veškerá výuka i výchovné cíle.
Oddělení dalšího vzdělávání (dále ODV) připravuje novou akreditaci vzdělávacího
programu „Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, odborného výcviku a
praktického vyučování“ a znovuobnovení vzdělávacího programu „Studium
pedagogiky k získání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka ve školách a
školských zařízeních rezortu vnitra“. Průběžně poskytuje metodickou a
specializovanou poradenskou činnost pedagogům, zajišťuje lektorské zázemí pro
jednotlivé vzdělávací aktivity včetně další tvorby a aktualizace vzdělávacích programů
DVPP.
Škola je členem Asociace vzdělávání dospělých ČR, v jejímž rámci prezentuje svou
činnost, sdílí zkušenosti a názory a inspiruje se v přípravě dalšího vzdělávání
dospělých.

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
V hodnoceném období škola rozvíjela mnohostranné aktivity z oblasti prezentace
vlastní pedagogické práce s cílem pomáhat vytvářet v očích veřejnosti pozitivní obraz
o výuce ve vyšší policejní škole a o znovu otevřené střední policejní škole.
Využití komunikačních prostředků internetu
V průběhu školního roku byly průběžně aktualizovány webové stránky školy.
Podávají veřejnosti aktuální informace o škole, jejích vzdělávacích programech,
harmonogramu školního roku, učebním plánu, jednotlivých předmětech, používaných
učebnicích, školním řádu a o realizovaných školních i mimoškolních aktivitách. Škola
zde informuje o termínech akcí a uveřejňuje zprávy o nich doplněné o fotografie a
videa. 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.
Je využívána webová aplikace Bakalář, která umožňuje komunikaci mezi všemi činiteli
výchovně vzdělávacího procesu a slouží i k rychlé informaci mezi učiteli a rodiči.
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Náborová činnost
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 2017/2018 se škola zúčastnila burz škol v Kolíně (17. 10. 2017),
Kladně (17. – 18. 10. 2017), Nymburku (19. 10. 2017) a v Praze (Schola Pragensis 23.
– 25. 11. 2017), aby prezentovala 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 a další pracovníci OZV
a personálního oddělení školy, ale také současní žáci a učitelé 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
2. 12. 2017 škola otevřela brány zájemcům o střední vzdělání s maturitou i jejich
rodičům a veřejnosti. Během Dne otevřených dveří se potenciální žáci, jejich rodiče a
veřejnost (celkem 1180 návštěvníků) měli možnost seznámit s areálem, učebnami,
studentským pokojem, jídelnou, tělocvičnami, posilovnou, střelnicí, ale i s konkrétními
garanty jednotlivých předmětů. Součástí Dne otevřených dveří byly i ukázky některých
zajímavých policejních činností. Velký zájem byl zejména o informační besedy, které
se odehrávaly v naší aule. Během celkem čtyř besed se mohli zájemci ptát zástupců
školy na chod školy a na aktivity spjaté s výchovně vzdělávacím procesem, např. na
přijímací řízení, jednotlivé předměty, chod internátu a další.

Den otevřených dveří zabezpečovali pracovníci OZV a vedoucí pracovníci
pedagogických oddělení a internátu.
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Brožury
Pracovníci obou vzdělávacích úseků školy
vytvořili několik náborových brožur, které byly
použity na burzách škol, rozdávány zájemcům o
studium a rozeslány nebo osobně předány
ředitelům vybraných základních škol.
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.



KOŠAŘOVÁ, K., Garda Síochána hlídá mír v Irsku. Policista. 2017, roč. 23, č. 12,
příloha s. 4-5. ISSN 1211-79743.



TROJÁNKOVÁ, G., Dopravní kontroly v SRN v češtině. Policista.. 2017, roč. 23, č.
9, příloha s. 2- 3. ISSN 1211-7943.



TROJÁNKOVÁ, Gabriela, ŠAROCH, Jaroslav. Začala nová řada kurzů pro
německé kolegy. Policista. 2018, roč. 24, č. 3, s. 22. ISSN 1211-7943.



ŠAROCH, Jaroslav. Poslanci mezi studenty. Policista. 2018, roč. 24, č. 4, s. 41.
ISSN 1211-7943.

Sportovní soutěže


20. – 22. 11. 2017 sportovní akce v Kryštofových Hamrech „Přebor policejních škol
v krosu se střelbou“ pro žáky SPŠ MV v Praze a Holešově,
 5. 4. 2018 – účast na soutěži žáků v judu
v Holešově – 6 žáků školy,
 23. – 24. 4. 2018 sportovní aktivita „Kros se
střelbou“ v Kryštofových Hamrech za účasti
žáků z Holešova,
 26. 4. 2018 policejní víceboj družstev – 8 žáků
školy.

Účast žáků v soutěžích






účast v soutěži SOČ,
účast v soutěži středních škol v psaní na PC klávesnici,
matematická olympiáda,
olympiáda z českého jazyka,
olympiáda z anglického jazyka,
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Školní kolo soutěže středních škol v psaní na PC klávesnici






soutěž Piškworkiáda z matematiky,
matematický klokan,
školní kolo biologické olympiády,
přehlídka odborných studentských prací v Holešově.
Diplom z přehlídky studentských
prací v Holešově

Školní
vítězi
matematického
klokana

Spolupráce s rodiči žáků


Třídní schůzky rodičů se konaly 24. 11. 2017 a 21. 4. 2018.



28. 6. 2018 se konaly třídní schůzky rodičů přijatých žáků pro školní rok 2018/2019,
těm byly poskytnuty informace ke studiu a jeho organizaci.
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Další aktivity na veřejnosti






16. 5. 2018 Historická konference „Magické osmičky“ – účast 6 našich žáků a 7
renomovaných odborníků z praxe (vysoké školy, Muzeum policie ČR, Akademie
věd); na organizaci se podílelo 10 žáků školy.
31. 1. 2018 slavnostní zahájení kurzů českého jazyka pro německé zemské a
spolkové policisty za účasti velvyslance SRN a dalších významných hostů,
reportáž pro Český rozhlas Radio Praha o výuce českého jazyka pro německé
policisty,
reportáž pro německou televizní stanici ARD o výuce českého jazyka pro německé
policisty,
článek v časopise Policista o návštěvě velvyslance SRN ve VPŠ a SPŠ MV
v Praze u příležitosti otevření nového kurzu českého jazyka pro spolkové policisty
z Bavorska.

Projekty




Udržitelnost projektu „Implementace nové integrované e-learningové infrastruktury
do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního řešení“ (reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/59.00011),
zapojení do projektu „Evropský den jazyků“,
studentské historické konference.

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.

Den učitelů 28. 3. 2018
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INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SE ŽÁKY
Škola
Na začátku školního roku v září
2017 škola zorganizovala pro
žáky 1. ročníku SPŠ adaptační
kurzy v Kryštofových Hamrech.
Ze strany žáků i učitelů byly
kurzy hodnoceny jako velmi
zdařilé.
V rámci jazykové výuky proběhl
Den evropských jazyků.
Fyzickou zdatnost žáků ověřily
sportovní soutěže spolu se žáky
VPŠ a SPŠ MV v Holešově, účast ve sportovních kroužcích a na sportovních
soutěžích, např.:






20. – 22. 11. 2017 sportovní akce v Kryštofových Hamrech „Přebor policejních
škol v krosu se střelbou“ pro žáky SPŠ MV v Praze a Holešově, účast 15 žáků
školy, chlapci 1. 2. a 3. místo jednotlivci, dívky 1. a 3. místo,
5. 4. 2018 – účast na soutěži žáků v judu v Holešově, účast 6 žáků školy,
umístění chlapci 4. a 5. místo, dívky 5. místo,
23. – 24. 4. 2018 sportovní aktivita „Přebor policejních škol v krosu se střelbou“
v Kryštofových Hamrech za účasti žáků z Holešova, účast 17 žáků školy, umístění
chlapci 2. místo,
26. 4. 2018 policejní víceboj družstev, účast 8 žáků školy, umístění 3. místo
družstva, 1. místo chlapci,
soutěže AŠSK – únor 2018 šplh, účast 4 chlapci + 4 dívky, umístění chlapci 5.
místo družstvo, dívky 4. místo družstvo, březen 2018 – silový víceboj – účast 4
dívky družstvo.
Policii ČR přiblížily žákům odborné
přednášky o drogové problematice, o
cizinecké policii, trestní odpovědnosti,
kriminalitě mládeže, o zbraních i exkurze
na oddělení kynologie či účast na jednání
obvodních soudů.
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Výuku oživila návštěva filmového i divadelního představení s tématy k výuce, exkurze
do Drážďan a do Vídně, exkurze do Muzea Policie ČR, Armádního muzea Žižkov a
Leteckého muzea Kbely.
Žáci druhých ročníků absolvovali v souladu se školním vzdělávacím programem
lyžařský kurz (2. A 8. – 12. 1. 2018, 2. B 5. – 9. 2. 2018 a 2. C 22. – 26. 1. 2018).
Jedním z vrcholů žákovských aktivit a intenzivní práce se žáky byla studentská
historická konference „Magické osmičky“ konaná 16. 5. 2018 a založení studentského
časopisu.
V souladu se školním vzdělávacím programem se konaly kurzy pobytu v přírodě 14. –
18. 5., 21. – 25. 5. a 28. 5. – 1. 6. 2018, které byly z velké části zaměřeny na cyklistiku.

Ze všech akcí školy je zveřejňována obrazová dokumentace na stránkách školy i na
facebooku.
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Internát
V průběhu školního roku 2017/2018 bylo v internátu školy od počátku měsíce září 2017
ubytováno zprvu 77 žákyň a žáků obou ročníků (I. a II.) středoškolského odborného
studia, přičemž v průběhu studia se jejich počet měnil a v měsíci červnu 2018 se ustálil
na počtu 78 žákyň a žáků.
Žákyně a žáci ubytovaní v internátu s rozličným zájmem využívali nabídky
volnočasových aktivit, které jim byly poskytovány jak ze strany pedagogických
pracovníků školy (učitelé, vychovatelé), tak ze strany Sportovního klubu policejní školy
Praha, z. s. (dále jen SKPŠ Praha), jenž v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze aktivně
působí a pro svou činnost využívá místních sportovišť (tělocvičny a hřiště). Někteří
žáci rovněž využívali i nabídky dalších pražských i mimopražských subjektů, které
rovněž zajišťují vhodné volnočasové aktivity.
Základní nabídku volnočasových aktivit realizovaných školou ve školním roce
2017/2018 pro ubytované žáky představovaly vedle jednotlivých aktivit,
uskutečněných ze strany vychovatelů ve smyslu dokumentu „Plán preventivní činnosti
internátu v oblasti sociálně patologických jevů u žáků pro I. a II. pololetí školního roku
2017/2018“, a dalších organizovaných volnočasových aktivit, především kroužek
Mladého kriminalisty, Střelecký kroužek žáků SPŠ, kroužek Policejní taktika,
Dramatický kroužek, kroužek Mladého dopraváka a Redakce školního časopisu.
V rámci SKPŠ Praha žáci využívali především kroužky Kondičního posilování,
Florbalu, Futsalu/sálové kopané, Kondičního cvičení (aerobiku).
Ubytovaní žáci v rámci volnočasových aktivit využívali i vybavení společenských
místností internátu (společenské hry, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, posilovací
stroje, internetové připojení, televizní přijímač), školní knihovnu a další organizované
či individuální kulturně společenské (návštěva filmových představení, výstav,
památníků či muzeí) nebo sportovně společenské akce (návštěva krytého bazénu,
poznávaní přírodních zajímavostí Prahy).
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VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve sledovaném období byly provedeny následující inspekce a kontroly:
Následná inspekční činnost zaměřená na dodržování zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
školský zákon a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení
zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
– vzdělávací program Bezpečnostně právní činnost
Provedl: Odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání (dále OBVV MV ČR)
Termín: 6. – 10. listopadu 2017
Zjištění: Materiální a personální podmínky k realizaci vzdělávacího programu
Bezpečnostně právní činnost jsou na požadované úrovni. Jako neefektivní inspekce
hodnotí systém evaluace, kontrolní a hospitační činnost. Průběh vzdělávání přispívá
k naplnění stanoveného profilu absolventa. Oblast výsledků vzdělávání a jejich
hodnocení ve vztahu ke vzdělávacímu programu je v souladu. Inspekce doporučuje
zajistit důslednou a funkční interní kontrolní činnost, odstranit administrativní
nedostatky v pedagogické dokumentaci, přijmout opatření k individuálnímu
vzdělávacímu plánu a školnímu řádu (viz Inspekční zpráva č. j. MV-117559-5/OBVV2017, naše č. j. VPŠA-1096/V-2017-OZV).
Přijatá opatření: Opatření ke školnímu řádu – rozvržení vyučovacích hodin není
v souladu se vzdělávacím programem z organizačních důvodů (soulad SPŠ a VPŠ),
zpracovávají se nové akreditace všech tří vzdělávacích programů VPŠ, od 1. 9. 2018
platí nový školní řád. Opatření k individuálnímu vzdělávacímu plánu – v nových IVP
bude uvedeno, že materiálně technické zabezpečení a vybavení školy, které student
může v rámci IVP používat, je v gesci každého vyučujícího, který studenta o této
možnosti informuje.
Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb vyššího odborného vzdělávání v oboru vzdělání
Bezpečnostně právní činnost
Provedl: OBVV MV ČR
Termín: 6. – 10. listopadu 2017
Zjištění: Kontrolou nebylo zjištěno porušení předpisů sledovaných § zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, školský zákon a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská
zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského
zákona (viz Protokol o kontrole č. j. MV-117559-6/OBVV-2017, naše č. j. VPŠA1097/V-2017-OZV).
Přijatá opatření: Nebylo nutné přijímat opatření.
Následná inspekční činnost zaměřená na dodržování zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
školský zákon a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení
zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
– vzdělávací program Přípravné trestní řízení
Provedl: OBVV MV ČR
Termín: 18. – 22. prosince 2017
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Zjištění: Podmínky k realizaci teoretické přípravy vzdělávacího programu Přípravné
trestní řízení jsou na požadované úrovni. Průběh vzdělávání je celkově hodnocen jako
standardní. Oblast výsledků vzdělávání a jejich hodnocení ve vztahu ke vzdělávacímu
programu je hodnocena jako standardní. Celkové výsledky vzdělávání jsou sledovány.
Inspekce požaduje přijmout opatření k individuálnímu vzdělávacímu plánu a školnímu
řádu (viz Inspekční zpráva č. j. MV-135892-4/OBVV-2017, naše č. j. VPŠA-19/V-2018OZV).
Přijatá opatření: Byl upraven školní řád; případné individuální studijní plány budou ve
všech bodech explicitně v souladu s vyhláškou č. 2/2006 Sb. Písemná zpráva
o opatřeních byla odeslána dne 19. 2. 2018 pod č. j. VPŠA-182/V-2018/OZV.
Kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb vyššího odborného vzdělávání v oboru vzdělání
Bezpečnostně právní činnost vzdělávacího programu Přípravné trestní řízení
Provedl: OBVV MV ČR
Termín: 18. – 22. prosince 2017
Zjištění: Kontrolou nebylo zjištěno porušení předpisů sledovaných ustanovení zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, školský zákon a vyhlášky MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská
zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského
zákona (viz Protokol o kontrole č. j. MV-135892-5/OBVV-2017, naše č. j. VPŠA-20/V2018-OZV).
Přijatá opatření: Nebylo nutné přijímat opatření.
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, nařízení
Ministerstva vnitra č. 32/2016, o vzdělávání v policejních školách Ministerstva
vnitra a v dalších vzdělávacích zařízeních, pokynu ředitele odboru
bezpečnostního výzkumu a vzdělávání Ministerstva vnitra č. 7/2017, kterým se
stanovují pravidla pro vykonání standardizované jazykové zkoušky, opravné
zkoušky a způsob hodnocení a dále dodržování navazujících právních předpisů
při realizaci jazykových vzdělávacích programů a s tím související úkony
Provedl: Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (dále OBVPV MV
ČR)
Termín: 25. – 26. 1. 2018
Zjištění: organizace a průběh jazykové zkoušky probíhaly přesně podle pokynu
ředitele odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání MV č. 7/2017, kterým se
stanovují pravidla pro vykonání standardizované jazykové zkoušky, opravné zkoušky
a způsob hodnocení, v souladu se zkušebním řádem. V kontrolovaných písemných
testech a protokolech o jazykové zkoušce nebyly zjištěny věcné ani formální vady.
Písemná i ústní část jazykové zkoušky probíhala regulérně, efektivně, na vysoké
úrovni, s výbornou organizací. Zabezpečení písemné i ústní části jazykové zkoušky
nevykazovalo žádná negativa. Atmosféra ústní části jazykové zkoušky byla důstojná,
pozitivní a přátelská. Členové zkušební komise dohlíželi na řádný a regulérní průběh
zkoušky. Jejich hodnocení bylo objektivní a korektní.
Přijatá opatření: Nebylo nutné přijímat opatření.
Kontrola přijímacího řízení ke středoškolskému studiu
Provedl: OBVPV MV ČR
Termín: 12. dubna 2018
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Zjištění: Kontrolou nebylo shledáno závažné porušení předpisů vztahujících se
k přijímání ke střednímu vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon a vyhlášky
MV č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení školského zákona (viz Protokol o kontrole č. j. MV39149-3/OBVV-2018, naše č.j. VPŠA-636/V-2018-OZV).
Přijatá opatření: Nebylo nutné přijímat opatření.
Daňová kontrola FÚ pro Středočeský kraj, odd. kontroly zvláštních činností III –
kontrola dotace poskytnutá MVČR na základě Podmínek použití prostředků pro
realizaci projektu r. č.: CZ.1.04/4.1.00/59.00044 – implementace nové integrované
e-learningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního
řešení
Provedl:
Termín:
Zjištění:

FÚ pro Středočeský kraj
zahájena 1. března 2017 – kontrolované období 2011-2014
dosud neukončeno

Kontrola hygieny výživy a hygieny komunální na stravovacím oddělení –
kuchyně
Provedl:
MVČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany
veřejného zdraví, pracoviště Praha
Termín:
17. října 2017
Zjištění:
Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů
v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Kontrola – hygiena práce, komunální v objektu střelnice Hloubětín
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha,
hygienická služba
Termín:
26. října 2017
Zjištění:
Nebyly zjištěny nedostatky.
Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu ubytovny U2 – učebny jazyků a dalšího vzdělávání
Provedl:
Termín:
Zjištění:

MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
25. října 2017
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu ubytovny U2 – internát
Provedl:
Termín:
Zjištění:

MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
25. října 2017
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu ubytovny U2 – kanceláře
Provedl:
Termín:
Zjištění:

MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
25. října 2017
Nebyly zjištěny nedostatky.
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Daňová kontrola FÚ pro hlavní město Prahu, odb. kontroly zvláštních činností –
kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné čerpání
peněžitých prostředků v souvislosti s využíváním služebních dopravních
prostředků
Provedl:
Termín:
Zjištění:

FÚ pro hlavní město Prahu
zahájena 2. listopadu 2017
dosud neukončeno

Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu školské budovy – učebny SOŠ/ZOP
Provedl:
Termín:
Zjištění:

MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
6. prosince 2017
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu školské budovy – kanceláře učitelů a stálého stavu
Provedl:
Termín:
Zjištění:
2019

MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
6. prosince 2017
Malování centrálních chodeb je naplánováno provést v průběhu roku

Kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a
výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o
pracovních úrazech
Provedl:
Termín:
Zjištění:

VZP, regionální pobočka Praha
6. února 2018 – 7. února 2018
Bez závad

Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu kuchyně
Provedl:
Termín:
Zjištění:

MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
20. března 2018
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení –
objektu kuchyně
Provedl:
MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín:
13. června 2018
Zjištění:
Byly zjištěny drobné nedostatky. Doplnění lékárničky bylo provedeno,
vymalování pokoje č. 41 bude provedeno do konce roku 2018.
Kontrola hygieny výživy, hygieny komunální a hygieny práce na pracovišti VS
K. Hamry
Provedl:
MVČR, Odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného
zdraví, pracoviště Praha
Termín:
18. června 2018
Zjištění:
Zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny přijmutím zvýšených
hygienických postupů v kuchyni při hygieně práce.
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ROK 2017
Výdajová oblast rozpočtu
Rozpočet R1 za rok 2017 byl VPŠ a SPŠ MV v Praze stanoven Rozpisem
závazných limitů a ukazatelů na rok 2017 č. j. MV-768-13/EKO-2017 ze dne 3. 1. 2017.
Na začátku roku byl rozpočet školy v oblasti ostatních provozních výdajů
navýšen o částku 4,571.280 Kč, a to na úhradu nákladů na zabezpečení základní
odborné přípravy a navazujících kvalifikačních kurzů. Odpovědnost za realizaci tohoto
vzdělávání má Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy PP ČR, ale pro
zabezpečení profesní přípravy je využívána část majetku VPŠ a SPŠ MV v Praze.
Vzhledem k očekávanému výraznému navýšení počtu posluchačů (bylo avizováno
450 posluchačů průběžně po celý rok) bylo realizováno toto Rozpočtové opatření
v roce 2017 č. 7 pod č. j. MV-12569-1/EKO-2017 ze dne 26. ledna 2017.
Rozpočet v oblasti ostatních provozních výdajů byl dále posílen třemi
rozpočtovými opatřeními v celkové výši 5.350 tis. Kč v souvislosti s úhradou PHM pro
služební a dopravní prostředky, čerpaného v areálu školy útvary policie.
Protože právě část těchto prostředků vzhledem k omezené kapacitě nádrží
nemohla být v závěru roku vyčerpána, byla Rozpočtovým opatřením v roce 2017 č.
348 (č. j. MV-12569-59/EKO-2017 ze dne 20. 11. 2017) částka 2.000 tis. Kč
z rozpočtu školy převedena do disponibilních zdrojů Ministerstva vnitra s tím, že
rozpočet VPŠ a SPŠ MV v Praze bude o stejnou částku navýšen v roce 2018.
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
a vzhledem ke skutečnosti, že skutečný počet posluchačů byl podstatně nižší než
očekávaný) bylo vedením školy, s přihlédnutím k dalším prioritám, rozhodnuto o
přesunu finančních prostředků v celkové výši 8.000 tis. Kč z běžných výdajů do oblasti
programového financování. Snížení bylo realizováno Rozpočtovým opatřením v roce
2017 č. 366 (č. j. MV-12569-69/EKO-2017 ze dne 29. 11. 2017) a o stejnou částku
proběhne navýšení v oblasti výdajů na financování programů (akce 014V022007023
„Rekonstrukce provozního technologického zařízení a zakrytí bazénu“) při návrhu
rozpočtu na rok 2019.
Dále byl Rozpočtovým opatřením v roce 2017 č. 404 (č. j. MV-12569-80/EKO2017 ze dne 14. 12. 2017) rozpočet běžných výdajů školy snížen o 20 tis. Kč ve
prospěch rozpočtu ZS MV jako úhrada za poskytované služby autoprovozu a
cateringové služby.
V oblasti výdajů na programové financování byl rozpočet školy navýšen
Rozpočtovým opatřením v roce 2017 č. 256 (č. j. MV-12569-41/EKO-2017 ze dne
7. 9. 2017) o částku 2.085 tis. Kč na pořízení kuchyňského zařízení a výpočetní
techniky. Naopak v závěru roku byla úspora z akce 014V022006008 ve výši 1.500 tis.
Kč (Rozpočtové opatření v roce 2017 č. 381 č. j. MV-12569-73/EKO-2017 z
7. 12.2017) převedena do disponibilních zdrojů ústředního orgánu MV a bude rovněž
při návrhu rozpočtu na rok 2019 použita na akci 014V022007023 „Rekonstrukce
provozního technologického zařízení a zakrytí bazénu“.
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Na základě naší žádosti v souvislosti se skutečným vývojem čerpání v oblasti
sociálních dávek byl Rozpočtovým opatřením v roce 2017 č. 61 č. j. MV-1256916/EKO-2017 ze dne 21. 3.2017 navýšen limit dávek nemocenské péče o 287 tis. Kč.
Ve mzdové oblasti v souvislosti s navýšením tarifních platů příslušníků o 10%
na základě schváleného usnesení vlády č. 228/2017 a nařízení vlády č. 126/2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 s účinností od 1. července
2017, byl objem prostředků na platy policistů a související výdaje navýšen o částku
928.248 Kč (Rozpočtové opatření v roce 2017 č. 186 č. j.:MV-12569-28/EKO-2017 ze
dne 30. června 2017).
Dále na základě usnesení vlády ČR (navýšení tarifních platů od 1. listopadu
2017 o 10%) bylo Rozpočtovým opatřením v roce 2017 č. 353 č. j.:MV-12569-62/EKO2017 ze dne 23. listopadu 2017 realizováno navýšení mzdových a souvisejících výdajů
o částku 1,674.628 Kč.
V průběhu roku 2017 došlo u VPŠ a SPŠ MV v Praze podle § 25 odst. 1 písm.
b) zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů v souvislosti
s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.
Celková výše těchto použitých prostředků (FO 4100000) činila 16,986.716,26
Kč.
Použité finanční
rozpočtových položek:
- běžné výdaje
513100

prostředky

podle

jednotlivých

výdajových

oblastí

a

3,200.000,00 Kč
3,200.000,00 Kč

Potraviny

- mzdové a související výdaje

0,00 Kč

- výdaje na programové financování

10,332.619,57 Kč

612110

Budovy, haly a stavby

7,612.330,06 Kč

612206

Spojovací stroje, přístroje a zařízení

6,030.251,00 Kč

612510

Výpočetní technika

114.135,20 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. 1.2018 celkově
14,428.734,93 Kč. Na této částce se podílejí:
- neprofilující výdaje
- profilující celkem
z toho

4,225.108,27 Kč
10,203.626,66 Kč

- platy

4,096.855,32 Kč

- programové financování

6,106.771,34 Kč
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Rekonstrukce teplovodů
Příjmová oblast rozpočtu
Rozpočet R1 pro rok 2017 v příjmové oblasti byl VPŠ a SPŠ MV v Praze
stanoven Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2017 č. j.:MV-768-13/EKO2017 ze dne 3. 1.2017 a tento rozpočet nebyl v průběhu celého roku změněn. Ani
v návaznosti na navýšení mzdových prostředků na platy příslušníků nebyla
realizována odpovídající úprava v příjmové oblasti.
Přibližně na úrovni loňského roku se pohybuje úroveň realizovaných příjmů
z pojistného, které kopírují vývoj v oblasti mzdových. Celkově byly příjmy z pojistného
v roce 2017 naplněny na 98,08.
V oblasti ostatních příjmů byl zaznamenán značný nárůst výše plnění,
způsobený větším objemem úhrad za ubytování žáků SOŠ (otevření dalšího ročníku).
V roce 2017 nebyl realizován žádný odprodej movitého ani nemovitého
majetku, inkasována byla pouze částka 33,9 tis. Kč za prodej železného odpadu.
Celkově byl limit rozpočtových příjmů v roce 2017 naplněn na 100,78 %.
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Údaje o majetku k 31. 12.2017

druh majetku
účet

112
013
0181
021
022
0281
031

hdnota majetku

název

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

celkem
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v Kč

5 745 324,69
250 815,02
2 514 466,31
621 549 696,76
56 522 558,39
57 030 125,85
22 580 370,20
766 193 357,22

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




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

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


metodik prevence,



výchovný poradce,



školní psycholog,



vedoucí vychovatelů internátu školy.

Ti se průběžně vzdělávají, spolupracují vzájemně i s třídními učiteli, rodiči, odborníky
na jednotlivé problematiky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového
chování žáků.
Pedagogičtí pracovníci si v rámci dalšího vzdělávání nejen prohlubují svou odbornost,
ale i pedagogickou kvalifikaci, k níž náleží i dimenze preventivní.
Pro potřeby všech pedagogů byl zpracován Manuál vhodného postupu v oblasti
prevence sociálně patologických jevů.
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ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Škola je členem Asociace vzdělávání dospělých ČR, v jejímž rámci prezentuje svou
činnost, sdílí zkušenosti a názory a inspiruje se v přípravě dalšího vzdělávání
dospělých.
Součástí Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2017/2018
a dlouhodobého plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který akcentuje
dlouhodobé potřeby ve vztahu k odbornosti a kvalifikovanosti, aby byla optimálně
zajištěna veškerá výuka i výchovné cíle, jsou i kurzy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání pořádané VPŠ a SPŠ MV v Praze.
V rámci celoživotního učení nabízí škola kvalifikační a specializační kurzy
příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky, jazykové kurzy a kurzy dalšího
vzdělávání zaměstnancům rezortu vnitra, příslušníkům a zaměstnancům PČR, HZS,
Vězeňské služby. Jedná se především o oblast pedagogiky, komunikačních
technologií, kontrolních činností, práva, personalistiky a sociálně psychologické
oblasti, ochrany utajovaných informací a o jazykové kurzy (viz přehled oborů vzdělání,
které škola vyučuje).
Kromě prezenčních kurzů škola nabízí i e-learningové kurzy.
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
Pravidelné
kontakty udržuje
škola s ostatními školami, organizacemi,
specializovanými pracovišti, útvary naší republiky a zahraničními partnery.
V rámci domácí i zahraniční spolupráce pracovníci školy získávají především poznatky
k zajištění kvalitní výuky a řádnému chodu dalších úseků školy, předávají a zároveň
získávají zkušenosti, sdílejí nejlepší praxi.
Domácí spolupráce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR
Odbor personální MV ČR
Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR
Bezpečnostní odbor MV ČR
Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie MV ČR
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy PČR
Policejní akademie České republiky v Praze
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
Generální inspekce bezpečnostních sborů
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
Vězeňská služba ČR
Památník vězeňství
Celní správa ČR
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 MV
Odbor provozu, komunikací a technické podoby informační techniky MV
Odbor projekce informačních systémů MV
Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR
Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR, oddělení strategické
spolupráce
Oddělení správy a kontroly osobních údajů Policejního prezidia ČR
Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Krajská ředitelství PČR
Místní/Obvodní oddělení Policie ČR
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•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopravní inspektoráty Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Dálniční oddělení PČR
Archiv PČR
Školní policejní střediska krajských ředitelství Policie ČR
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
Magistrát hl. m. Prahy
Úřad práce v Praze
Městská policie hl. m. Prahy
Centrum služeb pro silniční dopravu
Centrum dopravního výzkumu
DEKRA v oblasti mezinárodních dohod ADT a AETR
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání
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. (AIDV)
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Univerzita J. A. Komenského Praha
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Asociace jazykových škol
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice
Komora soudních překladatelů a tlumočníků
Goethe Institut Praha
British Council
Vzdělávací institut BOVA
Aliaves α Co., a.s.
Tandem Praha
Megabooks
Hueber
Cambridge University Press

Zahraniční spolupráce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Slovensko
CEPOL
Vysoká policejní škola FHPOL Rothenburg, Německo
Vojenský jazykový institut Vídeň, Rakousko
Policejní vzdělávací středisko Dommitzsch, Německo
Policejní správní úřad Drážďany, Německo
Policejní ředitelství v Chemnitz, Německo
École Nationale de Police de Reims, Francie
Německé velvyslanectví v Praze
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