VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o.,
střední škola

Zoubkova 20
634 00 Brno

Partnerská škola MU a UO Brno

ČÁST A.
Základní údaje o škole
NÁZEV: Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední škola
SÍDLO: Zoubkova 20, 634 00 Brno-Nový Lískovec

TELEFON: 547 356 826

PRÁVNÍ FORMA: společnost s ručením omezeným
IČO: 25335791

IZO: 110012445

WEBOVÉ STRÁNKY: www.bpa-brno.cz

IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY: 600013715
E-MAIL: info@bpa-brno.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA: myy45ba
ZŘIZOVATEL: Mgr. Josef Krysta
R. č.: 561024/1659
Adresa: Tř. 17. listopadu 23
734 01 Karviná - Mizerov
ŘEDITEL: Mgr. Ivo Machát, Ph.D., Vondrákova 17, 635 00 Brno
ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY:
Mgr. Jitka Machátová, Černého 48, 635 00 Brno
ŠKOLSKÁ RADA:
Jana Lekešová, Mgr. Danuše Temelová, Mgr. Zdeněk Überhuber
STUDENTSKÝ PARLAMENT:
předseda David Pech
2014/15
denní st.
distanční

Počet tříd
8
3

Celkový počet žáků
222
24

Počet žáků na 1 třídu
28
8

* stavy k 30. 9. 2014

ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL:

1. 9. 1993

SCHVÁLENÁ KAPACITA:

462 žáků

PŘI ŠKOLE ZŘÍZEN:

Školní sportovní klub (judo, zápas, karate, sportovní hry)

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
V Bezpečnostně právní akademii Brno se ve školním roce 2014/2015 v denním studiu
realizuje studijní obor Bezpečnostně právní činnost, který je zaměřen na přípravu pro
výkon odborných činností u jednotlivých druhů služby policie a civilních bezpečnostních
služeb. Pracovní zařazení má výrazně právní charakter, který je založen na systému
právních norem upravujících postavení a postup pracovníka policie a SBS při výkonu
služby, stanoví jeho povinnosti, práva a oprávnění a současně garantuje ochranu práv a
oprávněných zájmů občanů.

Pro kvalifikovanou práci u PČR a SBS jako specifického druhu právní činnosti je
potřebné zvládnout právní regulaci společenských vztahů na úseku ochrany vnitřního
pořádku a bezpečnosti. To předpokládá dokonale si osvojit právní základy činnosti,
právní úpravy společenských vztahů, do nichž při výkonu svého zaměstnání vstupují.
Nedílnou součástí je respektování práce PČR.
Specifiku pracovní činnosti policie a SBS vystihuje název ŠVP Ochrana osob a majetku,
neboť činnost jak policie, tak SBS v podstatě představuje ochranu bezpečnosti osob,
majetku, zájmů chráněných zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti před
jednáním právem nedovoleným. Významnou složkou vzdělávání v tomto oboru je
speciální tělesná výchova zaměřená na profesní sebeobranu.
Výuka odborných předmětů je v souladu s právními normami a předpisy zaměřena
na problematiku činnosti orgánů ochrany práva.

ČÁST B.
Přehled oborů vzdělávání vyučovaných v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
OBORY VZDĚLÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ A
RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:
Obor: Bezpečnostně právní činnost
Kód (KKOV) : 68-42-M/01
Název ŠVP: Ochrana osob a majetku
denní forma vzdělávání
Schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 16. 11. 2009
pod č. j. 25 654/2009-21
Obor: Bezpečnostní služby
Kód (KKOV): 68-42-L/51
Název ŠVP: Bezpečnostní služby
nástavbové studium - distanční forma vzdělávání
Schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 19. 4. 2010
pod č. j. 1606/2010-23

ČÁST C.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
1. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE
ÚTVAR
Pedagog. prac.

FUNKCE
ředitel
zástupce ředitele
učitel

Celkem PP
Nepedagog. prac.

POČET
1
1
15,5
17,5 (z toho ženy 8,5)
3

* stavy k 30. 9. 2014

2. POČET ABSOLVENTŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI VE ŠKOLNÍM ROCE 14/15: 0
POČET OSTATNÍCH PEDAGOGŮ PŘÍJATÝCH VE ŠK. R. 14/15: 2
POČET PEDAGOGŮ, KTEŘÍ UKONČILI PRAC. POMĚR BĚHEM ŠK. R.: 0
3. SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Ing. Iveta Adamová
Ing. Petr Benda
Mgr. Alena Bendová
PaedDr. Pavel Borkovec
Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
Bc. Blanka Dvořáková
Ing. Vojtěch Filip
Mgr. Martin Fryauf
Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
Ing. Milan Haška, Ph.D.
Mgr. Eva Havířová
Mgr. Miloslav Holub
MVDr. Slavomír Hladík
Mgr. Eva Hrobařová

Mgr. Ivo Machát, Ph.D.
Mgr. Jan Machát
Mgr. Jitka Machátová
Mgr. Libuše Matulová
Mgr. Nátálie Miženková
Mgr. Lidia Petrlová
Mgr. Marta Plánková
Mgr. Anna Poláčková
Aleš Róth
Mgr. Dita Skřivanová
Mgr. Lubomír Šebela
Mgr. Zdeněk Überhuber
Miroslav Vičar
Ing. Věra Železná

4. PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE
a) Počty:

1 výchovný poradce – dokončeno DPS pro výchovného poradce
1 školní metodik prevence
- kurzy, školení
1 koordinátor environmentální výchovy
- školení

b) Další vzdělávání: VP – školení výchovných poradců (PPP Brno)
ŠMP – průběžná školení

VŠ
VŠ
VŠ

ČÁST D.
Údaje o přijímacím řízení
Kód a
název oboru
68-42-M/01
Bezpečnostně
právní činnost

1. kolo
Počet
přihlášených přijatých neodevzdalo
přijatých
/zúčastněných
zápisový lístek na odvolání
145/131
66
8
8

nepřijatých
57

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015 neproběhlo.
Podmínky přijetí:
Uchazeči o denní studium byli přijímání na základě pořadí podle součtu získaných bodů:
-

za výsledky ze ZŠ podle vysvědčení v 8. třídě a I. pololetí 9. třídy

-

za testy fyzické zdatnosti

Vysvědčení ze ZŠ:
Bodoval se průměr 10 předmětů v pololetí 9. třídy (český jazyk, cizí jazyk, matematika,
dějepis, občanská nauka, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, tělesná výchova). Za
známku dostatečný z některého z uvedených předmětů v 9. třídě se odečetlo po 5
bodech, na konci 8. třídy 4 a v pololetí 8. třídy 3 body. Maximálně bylo možné za známky
ze ZŠ získat 50 bodů.
Testy fyzické zdatnosti:
Bodovaly se výsledky testů v 6 disciplinách (běh na 50 m nebo člunkový běh, šplh na
tyči, běh na 12 minut, skok daleký z místa, obratnostní 2minutový test, chlapci - shyby
na hrazdě podhmatem, dívky - výdrž ve visu na hrazdě podhmatem). Body za jednotlivé
výkony se sečetly, maximum bylo kolem 50 bodů.

Psychologické testy:
Osobnostní a inteligenční testy zadávaly a hodnotily policejní psycholožky. Sloužily k
posouzení předpokladů uchazeče ke studiu a pro práci v bezpečnostních složkách,
nebodovaly se, přihlíželo se k výslednému hodnocení.

Minimální počet bodů z testů fyzické zdatnosti nutný pro přijetí byl: 12
Minimální celkový počet bodů nutný pro přijetí byl:
20

ČÁST E.
Údaje o výsledcích vzdělávání
1. CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ
DENNÍ STUDIUM
Ročník
Počet Počet
tříd
žáků

Prospěl
s vyzn.

Prospěl Neprospěl
(neklasif.)

Opakují

Postupuje do
vyššího roč.

1.

2

61

1

55

5

0

56

2.

2

54

2

51

1

0

53

3.

2

47

2

40

5

4

40

4.

2

55

7

47

1

1

0

8

217

12

193

12

5

149

Celkem

DISTANČNÍ STUDIUM
Ročník
Počet Počet
Prospěl Prospěl
tříd
žáků
s vyzn.

Neprospěl
(neklasif.)

Opakují

Postupuje do
vyššího roč.

1.

1

10

0

5

5

1

5

2.

1

4

0

4

0

0

4

3.

1

3

1

1

1

1

0

3

17

1

10

6

2

9

Celkem

2. ZAMEŠKANÉ HODINY, PŘEDČASNÉ UKONČENÍ, PŘERUŠENÍ – DENNÍ STUDIUM
Ročník Z důvodu
Předčasné Přerušení
Počet zameškaných z toho
Prospěchu
ukončení
studia
hodin celkem
neomluvených
1.
2.
3.
4.
Celkem

1
0
0
0
1

0
3
0
0
3

0
0
1
0
1

7170
6330
7568
4746
25814

30
9
89
73
201

3. CELKOVÝ POČET ABSENCE – DENNÍ STUDIUM
Školní rok

Hodiny celkem

2014/2015

25814

Průměr na žáka
118,87

Z toho neomluvené
201

Průměr na žáka
0,92

4. VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK
DENNÍ STUDIUM
Počet žáků
Prospěli s
vyznamenáním
55
4

DISTANČNÍ STUDIUM
Počet žáků
Prospěli s
vyznamenáním
3
0

Prospěli
45

Neprospěli Nepřipuštěni
5

Prospěli
2

Neprospěli

1

Nepřipuštěni

0

1

Nekonali
0

Nekonali
0

5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
ROZHODNUTÍ ŘEDITELE*
Přijetí ke studiu
Nepřijetí ke studiu
Přerušení studia
Stipendium
Podmínečná vyloučení
Vyloučení
Opakování ročníku

Počet
86
57
16
5
7

Počet odvolání
38
-

* včetně distančního studia

6. PLNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A TEMATICKÝCH PLÁNŮ –
plněno

ČÁST F.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevenci sociálně patologických jevů je věnována na škole soustavně značná pozornost.
Podílí se na ní jak školní metodik prevence, tak i celý pedagogický sbor formou výchovy
a ve většině předmětů i formou vzdělávání (OBN, APS, CHE, KRA aj.). Prevence je
uskutečňována v souladu s příslušnými právními normami a metodickými pokyny MŠMT
a je orientována zejména na prováděná školní zaměstnání, ale je sledováno chování
žáků i v době mimo školu (spolupráce s DM apod.).
V hodnoceném období byly sledovány především projevy těchto sociálně patologických
jevů:
 násilí a šikanování,
 záškoláctví,
 kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování,
 ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
 xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus,
 užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik,
medikamentů a dalších látek,
 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),
 divácké násilí,
 komerční sexuální zneužívání dětí,
 syndrom týraných a zneužívaných dětí,
 působení sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.
Ve školním roce 2014/2015 byl řešen jeden případ, jenž v sobě nesl náznaky šikany (ve
spolupráci s odborníky z DÚM Veslařská) a případ úmyslného ničení školního majetku.
Okrajově se objevily projevy zneužívání návykových látek (zejména kouření a alkohol) a
záškoláctví. Škola se proto v tomto směru snaží o důsledná opatření, která by těmto
jevům zabránila. Jde o využívání všech zákonných mechanismů, jako jsou např. jasně
definovaná kázeňská opatření ve školním řádu, projednávání prohřešků žáků s rodiči,
návštěvy osvětových přednášek, spolupráce s K-centrem a s odborníky z DÚM,
využívání třídnických hodin k primární prevenci, využívání školních tematických nástěnek
a další.

ČÁST G.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
TYP
Školení výchovných poradců
Školení protidrogových koordinátorů
Školení k požární ochraně a BOZP
Jazykové vzdělávání učitelů
Nová maturita
Školení bojových umění
Referenční zkoušky vozidla
Využití ICT techniky ve výuce
Dobré vyučování v matematice
Posilování hlubokého stabilizačního systému

POČET ÚČASTNÍKŮ
2
3
26
8
6
2
7
1
1
1

Jedna pracovnice absolvuje doktorandské studium, 2 pracovníci studují další vysokou
školu se specifikací oboru blízkého naší škole a 2 pracovníci studují doplňující
pedagogické studium. Ředitel školy absolvuje funkční studium pro ředitele Zvyšování
kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení. Vzdělávání samostudiem je
pak naplňováno s ohledem na aprobaci.
Pozornost byla věnována dalšímu vzdělávání učitelů, které vyplývá z ustanovení § 24
odst. 4 písm. a, b zák. č. 317/2008 Sb. V plánu školení byly stanoveny tyto hlavní oblasti:
-

prohlubování odborné způsobilosti jednotlivých vyučujících
zvyšování ICT dovedností učitelů
manažerská školení vedení školy
periodická a vstupní školení PO a BOZP
EVVO
oblast protidrogové prevence a předcházení šikaně
referenční zkoušky pro služební vozidla

Jednotlivá školení zaměstnanců byla průkazně zapsána v Záznamu o absolvování
školení a osvědčení založena do osobních materiálů zaměstnanců.

ČÁST H.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
UKÁZKY, EXKURZE, PRAKTICKÁ ZAMĚSTNÁNÍ
ODBORNÉ PŘEDMĚTY
- ostré střelby z policejních zbraní, teorie, manipulace
- účast na jednání KS Brno v trestněprávní věci
- účast na jednání MS Brno v občanskoprávní věci
- přednáška Ústav soudního lékařství, prohlídka muzea
- účast na výstavě zabezpečovací techniky a zbraní
- referát cizinecké policie Tuřany – ukázka technických prostředků,
provoz letiště
- dálniční odd. PČR Chrlice
- oddíl jízdní policie PČR Medlánky
- zásahová jednotka PČR SJmK
- specializované pracoviště PČR – vyhledávání nebezp. látek pomocí psů
- prohlídka pracovišť SBS BVV
- exkurze do Věznice MS Kuřim
- prohlídka pracoviště Městské policie Brno
- daktyloskopování osob, zjištění a zajištění stop na předmětech
- zjišťování a fixace trasologických stop
- ohledání místa činu – plánek, protokol

IV. r.
IV. r.
III. r.
IV. r.
IV. r.
IV. r.
IV. r.
IV. r.
IV. r.
IV. r.
IV. r.
IV. r.
IV. r.
III. r.
III. r.
IV. r.

OSTATNÍ
- paravýcvik
- splnění podmínek a získání 6 – 3 KYU JU-JITSU
- praktický výcvik první pomoci
- anatomické muzeum
- exkurze po historických památkách Brna
- návštěvy divadelních představení
2) ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Soutěže AŠSK
UMÍSTĚNÍ V BRNĚNSKÉM FINÁLE
- šplh
- silový čtyřboj
- přespolní běh
- stolní tenis
- juniorský maratón
- atletika
- futsal

D 1. místo, H 2. místo
D 1. místo, H 2. místo
H 1. místo
D 1. místo
H a D 1. místo
H a D 3. místo
H 2. místo

III. r.
IV. r.
II. a III. r.
I. a II. r.
I. r.
I. – IV. r.

- malá kopaná

H 3. místo

UMÍSTĚNÍ V KRAJSKÉM FINÁLE
- silový čtyřboj
- šplh
- přespolní běh
- atletika
- stolní tenis

D 1. místo, H 2. místo
D 1. místo, H 2. místo
H 1. místo
D 6. místo
H 4. místo

UMÍSTĚNÍ V CELOSTÁTNÍM FINÁLE
- šplh
D 2. místo, H 3. místo
- silový čtyřboj
D 2. místo
- přespolní běh
H 8. místo
UMÍSTĚNÍ V CELOROČNÍ SOUTĚŽI BRNĚNSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL
- celkově se naše škola umístila na 3. místě
- v soutěži dívek na 1. místě
Soutěž svazu kulturistiky a fitness ČR
12. mistrovství ČR o Nejzdatnější střední školu

3. místo

3) SPOLUPRÁCE ŠKOLY S DALŠÍMI SUBJEKTY
-

dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR

Předmětem dohody je vzájemná spolupráce v oblasti studia oboru 68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost, který lze studovat pouze na školách zřizovaných
Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením
dohody s Ministerstvem vnitra dle oddílu D2 obory vzdělávání poskytující střední
vzdělání s maturitní zkouškou přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (dále jen
„škola s oprávněním k výuce“).
-

partnerská škola Masarykovy univerzity v Brně

Masarykova univerzita zahájila v roce 2006 program spolupráce se středními školami
nazvaný Partnerství ve vzdělávání. Cílem programu je rozvinout užší
institucionalizovanou spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a středními školami
v České republice a zahraničí, tzn. vytvářet prostor pro vzájemnou diskuzi o
společných zájmech, pro péči o nadané žáky, pro zkvalitnění poradenství při volbě
VŠ studia a podporu úspěšného přechodu žáků do terciálního vzdělávání.
V rámci této spolupráce naše škola:
-

spolupracuje na inovaci studijního oboru ASEBS a SEBS,

-

zabezpečuje odborné a pedagogické praxe studentů Fakulty sportovních studií
MU oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS),

-

realizuje další projekt ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, který započal ve
školním roce 2013/2014 a nazývá se „Metodické materiály pro odstranění
jazykových bariér ve sportovním prostředí“.

-

partnerská škola Univerzity obrany v Brně

Čtvrtým rokem spolupracujeme s Univerzitou obrany v Brně v oblasti speciální tělesné
přípravy, jazykové výuky a matematiky. S přihlédnutí k charakteru školy a
vyučovaným předmětům jsou absolventi naší školy vhodnými potencionálními
příslušníky AČR, a to jak v následném studiu na UO, tak i u výkonných útvarů.
Univerzita pořádá pro naše vybrané žáky vojenské cvičení v nestabilním prostředí.
Žáci jsou prakticky seznamováni s vojenským prostředím a technikou.
Spolupracujeme na celostátním programu Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu.
-

spolupráce na projektu s Vysokým učením technickým v Brně

Druhým rokem spolupracujeme na mezinárodním integračním projektu BRNO A
JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT Brno. Žáci denního studia
naší školy pracují společně s dětmi a dospělými s různým postižením v Centru
Kociánka v Brně.
4) ÚČAST ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ ŠKOLY NA ŽIVOTĚ V OBCI
- ukázky bojového umění pro místní ZŠ
- projekt ve spolupráci s místním Domovem pro seniory „Aktivní stárnutí – jak se
nestát obětí trestného činu“
- spolupráce s kulturní komisí Úřadu městské části Brno - Nový Lískovec
(sportovní akce, výstavy, přednášky apod.)
- zajištění vystoupení žáků na akcích obecního úřadu
- spolupráce s Městskou policí (Železný empík, Empík cyklista)
5) AKTIVITY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
- vedoucí bakalářských a diplomových prací na FSpS
- cviční učitelé pro praxi studentů pedagogických oborů MU
- spolupráce na inovaci učebních plánů pro obor Speciální edukace bezpečnostních
složek a Aplikovaná speciální edukace bezpečnostních složek na Fakultě
sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně
- každoroční účast na veletrhu SŠ
- každoroční účast na miniveletrzích jednotlivých základních škol
- školení pro trenéry zápasu, juda a karate III. tř.
- K-centrum – protidrogová metodika

- tělovýchovné lékařství - MUDr. Hlaváčová, Brno (testování)

ČÁST I.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce byla provedena ve školním roce 2014/2015 (viz přílohy).
Kontrola proběhla ve dnech 16.-18. března 2015 (vedoucí týmu: Ing. Petr Krátký).
Typ: komplexní
Předmět:
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou
podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zajišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle ustanovení § 174
odst. 2 písm. c) školského zákona.
Přizvané osoby se zaměřily na aktuální zhodnocení materiálního zajištění a
personálního zabezpečení výuky, kontrolu povinné dokumentace (třídní knihy),
hospitační činnost ve vybraných hodinách odborných předmětů.
Opatření: nebyla uložena

Auditní zpráva
Stanovisko auditora k výsledku hospodaření za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 zní bez
výhrad (viz příloha).

ISO
Na základě vykonaného auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO
9001:2009 a vydán certifikát r. č. 05.414.326/1 platný do 12. 1. 2015.
Z rozhodnutí zřizovatele škola nežádala o prodloužení certifikátu na další období.

ČÁST J.
Základní údaje o hospodaření školy
NEINVESTIČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY (v tis. Kč)
VÝNOSY
1 Státní dotace
2 Dotace od obce
3 Poplatky od žáků

9489
5
4916

4 Sponzorování učňů

0

5 Produktivní práce učňů

0

6 Příjmy z hospodářské činnosti

0

7 Ostatní výnosy
8 VÝNOSY CELKEM

555
14965

NÁKLADY
9 Výdaje na prostředky na platy
10 Sociální náklady
11 Odvody zdrav., soc. poj. a FKSP

7936
198
2319

12 Výdaje na učebnice a neinv. učeb. pomůcky

80

13 Výdaje na další vzdělávání zaměstnanců

5

14 Ostatní provozní náklady
15

z toho nájemné

16 Výdaje na spotřebu materiálu a energie
17 Výdaje v rámci hosp. činnosti
18 NÁKLADY CELKEM

19 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

2829
567
850
0
14784

65

20 Investiční výdaje, odpisy

340

21 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

-94

22 Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti
23 Hospodářský výsledek
V Brně dne 5. října 2015

0
-94
Mgr. Ivo Machát, Ph.D.
ředitel školy

ČÁST K.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V rámci výzvy Erasmus+ KA1-Vzdělávací mobilita jednotlivců jsme vytvořili a podali
žádost o podporu projektu Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a
přípravě. V rámci tvorby projektu byla navázána spolupráce se zahraniční školou ve
Španělsku a Velké Británii. K lítosti všech zúčastněných škola skončila na pozici
náhradníka a výměnné pobyty nebyly realizovány.
Na pozvání Střední průmyslové školy HTL Wien 10 a jejich učitelky paní Yvonne Becak
jsme navázali na již tradiční výměnné návštěvy a opět navštívili Vídeň. Výběr 12 žáků z
různých ročníků za doprovodu Mgr. Libuše Matulové byl přijat rakouskými žáky, kteří je
provedli po své škole a v angličtině je seznámili se zaměřením školy a školní budovou.
Společně jsme se přesunuli do centra, kde nám profesionální průvodkyně ukázala
významná místa na okružním bulváru Ringstrasse a seznámila nás s částí společné
historie Rakouska a Česka po zrušení městských hradeb. Hlavním bodem programu byla
hra ve smíšených družstvech "Význačné body v centru Vídně", kdy v terénu žáci
společně v angličtině řešili zadané úkoly.

ČÁST L.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
V roce 2009 udělena škole autorizace Ministerstva vnitra v oblasti služeb a vzdělávání
odborné způsobilosti dílčí kvalifikace detektiv koncipient (kód 68-009-M). Škola realizuje
uvedená školení a zkoušky na základě zájmu SBS. Ve školním roce 2014/2015 nebyla
udělena žádná certifikace.
Ve spolupráci s autorizovanou osobou se pedagogové školy podílí na zkouškách
odborné způsobilosti dílčí kvalifikace strážný, které probíhají na naší škole. Ve školním
roce 2014/2015 bylo takto certifikováno cca 60 pracovníků různých bezpečnostních
agentur.

ČÁST M.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou probíhá projekt „Inovace bakalářského
studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího
magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních
složek“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento
projekt začal v roce 2010 a probíhá doposud.
S Univerzitou obrany pokračuje spolupráce na projektu „Bezpečnostní systémy státu“.
Ve školním roce 2014/2015 obdržela naše škola již po šesté dotaci od Krajského úřadu
Jihomoravského kraje v rámci projektu „Do světa“. Tyto finanční prostředky budou
využity k výměnnému pobytu 10 žáků a pedagogického doprovodu (učitelka ruštiny Mgr.
Lidia Petrlová, která celou akci organizuje) do Ruska (Leningradská oblast – Gatčina a
Petrohrad) v září 2015. S Gymnáziem Ušinského v Gatčině udržuje naše škola kontakt již
od roku 2006.
Ve školním roce 2014/2015 jsme se stali úspěšnými řešiteli Výzvy č. 56 - podpory
individuálních projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve
vzdělávání. V rámci obdržené dotace proběhnou v následujícím školním roce ve škole
čtenářské dílny a jazykové pobyty našich učitelů v zahraničí.
Současně jsme se stali úspěšnými řešiteli Výzvy č. 57 - podpory individuálních projektů
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 –
Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. V rámci
obdržené dotace budeme v následujícím školním roce rozvíjet individuální ústní
komunikační dovednosti žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu.

ČÁST N.
Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
1) Spolupráce s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně
Naši učitelé jsou zapojeni do výuky úpolových sportů, zdravotní tělesné výchovy a
práva.
2) Spolupráce s Univerzitou obrany v Brně
Ve spolupráci s Univerzitou obrany se každoročně koná třídenní výcvik vybraných
studentů Bezpečnostně právní akademie ve vojenském výcvikovém prostoru VyškovDědice na téma „Činnost skupiny v nestabilním prostředí“. Výcvik a výuka probíhá po
celou dobu ve volném terénu, kde žáci trénují pod dohledem vojenských instruktorů
balení, přesuny, vysazení v neznámém terénu, průzkum a rekognoskaci terénu,
překonávání překážek, budování, zajištění a rychlé opuštění základny, střelbu
z ručních zbraní aj.
3) Bezpečnostní agentura Čechymen
V pobočce pro oblast jižní Morava se podařilo realizovat týdenní praxi vybraných žáků
naší školy. V rámci další spolupráce probíhá ze strany firmy přednášková činnost a
účast žáků čtvrtých ročníků na jednotlivých akcích firmy.
4) Další spolupráce:
-

BPA v Ostravě, Plzni a Malých Svatoňovicích

-

SPŠ a VOŠ MV ČR v Brně a Holešově

-

bezpečnostní agentury v regionu

-

spolupráce s PČR (psychologické testy – přijímací zkoušky)
s PČR – Městské ředitelství Brno + s JmK Brno
s VA Brno (optická střelba)
se Střeleckým klubem Tišnov (ostré střelby)
s Aeroklubem Brno (paravýcvik)
s Komorou SBS
s TAK HELLAS (oddíl zápasu)
s TJ Nový Lískovec (přátelská utkání)
s SK Královo Pole (oddíl juda)
s SHO-BU-KANem (oddíl karate)

-

každoroční ukázkové zaměstnání na vybraných ZŠ (úpolové sporty)

Výroční zpráva projednána na poradě školy dne: …………………………….
Podpis ředitele: …………………………….
Podpis jednatele: …………………………….

Výroční zpráva schválena školskou radou dne: …………………………….
Podpis předsedy školské rady: …………………………….

Přílohy

