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Úvod
Na základě žádosti Mgr. Josefa Krysty a Ing. Slavky Krystové Florkové
rozhodlo MŠMT ČR o zápise právnické osoby s názvem Střední odborná škola
ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. do rejstříku škol a školských
zařízení vedeného MŠMT ČR s účinností od 1.9.2006. S účinností ode dne 1.5. 2013
změnila škola obchodní jméno na Bezpečnostně právní akademie, s. r. o., střední
škola. (dále BPA)

1.

Základní charakteristika školy
Základní údaje
Název školy:

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

Adresa školy:

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice

Kapacita školy:

544 žáků

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IZO zařízení:

151 014 507

IZO ředitelství:

651 014 271

Zřizovatel:

Mgr. Josef Krysta, 1U Křížů 102/24, Životice,
736 01 Havířov

Ředitel školy:

Ing. Bc. Vladimír Janus, Havlovice 344, 542 38 Havlovice
jmenován do funkce: 01.09.2008, ukončení 30.4.2016
Mgr. Libuše Livňanská – jmenovaná do funkce 1.5.2016

Datum zřízení školy:

01.09.2006

Zařazení do sítě:

Rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 35 775/05-21 ze dne
01.02.2006, s účinností od 01.09.2006 (příloha č. 1a)

Poslední rozhodnutí:

Rozhodnutí MŠMT ČR – č.j.: 31 047/2015 – 2 ze dne 1.9.
2015 (příloha 1j), zápis místa poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb, Hloubětínská 78/26,
190 00 Praha 9

Telefon:

499 829 728; 739 613 669

Internet:

www.bpa-svatonovice.cz, www.bpa-praha.cz

Email:

svatonovice@bpakademie.cz, praha@bpakademie.cz
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Charakteristika studijní nabídky
Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Bezpečnostně právní akademie,
s.r.o., střední škola vycházejí zejména z vize a mise školy, ze strategie rozvoje a
z dlouhodobých cílů školy (příloha č. 2 ).

BPA se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostně
právní a technické v následujícím rozsahu:

a)

studium 4letých denních studijních oborů;

b)

studium 3letých nástavbových studijních oborů

Celková struktura studijních oborů je uvedena ve Výpisu správního řízení –
škola/zařízení MŠMT ČR č.j.: 37 266/2011-25 ze dne 25.11.2011 (příloha
č.1g)

Počet tříd a počet žáků denního studia ve školním roce 2015/2016
Celkové údaje o škole:
Počet tříd

Počet žáků

Počet žáku
na jednu třídu

Počet žáků
na učitele

12

259

21,6

11,5

Počet tříd a počet žáků distančního studia ve školním roce 2015/2016
Celkové údaje o škole:
Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

4

16

4
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Nemovitý majetek, prostorové a kapacitní zajištění
Škola ve školním roce 2015/2016 vyučovala v prostorách ve vlastnictví právnické
osoby Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola a fyzické osoby Mgr.
Josefa Krysty. Vlastní výuka probíhala ve dvou budovách školy umístěných v areálu
školy. Pro speciální tělesnou výchovu využívala venkovní sportovní areál, tělocvičnu,
sportovní halu, posilovnu

a veškeré další sportovní prostory, včetně speciálně

upraveného tatami a umělé lezecké stěny. V této souvislosti jsou proškolení dva
instruktoři lezecké stěny z řad pedagogů. Výuka IT a Techniky administrativy
probíhala ve speciálních učebnách Výpočetní techniky, vybavené osobními počítači
s připojením na internet. Pedagogický sbor využíval kabinety, sborovnu, vedení školy
ředitelnu.
K úschově oděvů a přezouvání využívali žáci uzamykatelné šatny a osobní
skříňky v přízemí školy.
Ve schváleném místě poskytovaného vzdělání na adrese Hloubětínská 78/26,
190 00 Praha 9 probíhala ve školním roce 2015/2016 výuka v pronajatých prostorách
– kmenové učebny, speciální učebna výpočetní techniky, tělocvična. K úschově
oděvů a přezouvání využívali žáci uzamykatelné šatny.

Materiálně technické zajištění výuky
Výuka byla komplexně zajišťována ve vlastních prostorech a v pronajatých (Praha)
budov Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola. Úroveň materiálně
technického zabezpečení odpovídá cílům a koncepci rozvoje školy.

2.

Vzdělávací nabídka
Celková struktura studijních oborů je uvedena ve Výpisu správního řízení–
škola/zařízení MŠMT ČR č.j.: 31047/2015 – 2 ze dne 1.9.2015 ( příloha č.1j).

Struktura vyučovaných studijních oborů ve školním roce 2015/2016 byla následující:
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Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR
Kód oboru
68-42-L/51

68-42-L/51
78-42-M/01
68-42-M/01
68-43-M/01

3.

Název oboru
Bezpečnostní
služby (distanční
forma)
Bezpečnostní
služby (dálková
forma)
Technické lyceum
Bezpečnostně
právní činnost
Veřejnosprávní
činnost

Kdo vydal učební
dokumenty

Pod č.j.

Platnost od

MŠMT ČR 19.4.2010

1606/2010-23

1.9.2011

MŠMT ČR 19.4.2010

1606/2010-23

1.9.2011

MŠMT ČR 28.6.2007

12 698/2007-23

MŠMT ČR 29.5.2008

6 907/2008-23

1.9.2010

MŠMT ČR 28.6.2007

12 698/2007-23

1.9.2009

1.9.2009

Personální zabezpečení výuky
3.1

Pedagogičtí pracovníci

Průměrný evidenční počet učitelů přepočtený za 1. a 2. čtvrtletí 2016 (dle
výkazu škol P 1-04) činil 20,34,

vychovatelé 3. Skutečný fyzický počet

pedagogických pracovníků v součtu jak na hlavní pracovní poměr, tak i u některých
předmětů na základě dohod o provedení práce s externími pracovníky činil 26, z toho
1 pracovník občan Ukrajiny jako učitel cizího jazyka stážista.

3.2

Ostatní pracovníci
Průměrný evidenční počet ostatních zaměstnanců školy přepočtený za 1. a 2.

čtvrtletí 2016 (dle výkazu P 1-04) činil 13,56 pracovníků. Fyzicky se jednalo o místo
sekretářky, pomocné účetní, údržbářů, kuchařů a dalších pracovníků zajišťujících
chod školy.
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3.3

Další vzdělávání pracovníků

V souladu s rozvojem úrovně výuky a koncepčními záměry se pracovníci školy
zúčastňují dalšího vzdělávání, a to především formou kurzů nebo školení. V průběhu
zaměstnání škola umožňuje doplňování odborných předpokladů s možností účastí na
odborných seminářích a kurzech pořádaných akreditovanými vzdělávacími pracovišti
MŠMT ČR. Škola spolupracuje s centrem vzdělávání královehradeckého kraje, kde je
neustále aktualizovaná nabídka DVPP. Dále spolupracuje s Národním institutem
dalšího vzdělávání – NIDV a Pedagogicko psychologickou poradnou Trutnov a
Pedagogicko psychologickou poradnou Praha. Pedagogičtí pracovníci si
pravidelně obnovují konkrétní instruktorské kursy např. lyžování, snowboard, lezecký
a další.
Ve školním roce 2015/2016 se všichni zaměstnanci zúčastnili školení BOZP a PO.
Pokud se týká odborné způsobilosti pedagogických pracovníků, zde vedení školy
vytváří podmínky pro doplňování odborné způsobilosti pedagogických pracovníků.
Všichni pracovníci byli seznámeni s povinností splňovat odbornou způsobilost a
zavázali se si tuto doplnit dalším studiem. Vedené školy jasně stanovilo, že všichni
pedagogové musí splňovat podmínky zákona o pedagogických pracovnících.
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Odborná způsobilost pedagogických zaměstnanců .
Jméno
Ing. Bc. Vl. Janus
Mgr. L. Livňanská
Mgr. Z. Koubková
L. Valenta
Mgr. Z. Rothová
Ing. J. Mach
Mgr. Z. Portych
Mgr. M. Fátor
Mgr. J. Vrbata
Mgr. J. Čermáková
Mgr. L. Slezáková
Mgr. T. Matsiborko
Mgr. M. Kračmarová
Mgr. Z. Tomica
Ing. Slavíková
Ing. K. Mayr
Mgr. Sichrovský
Mgr. P. Pokorná
P. Brand
Bc. M. Hornych
M. Starý
M. Němeček
Salima Orozalieva
Bc.Honskusová
Bc.Wagner
Mgr.Libich

2015/2016
splňuje
splňuje
splňuje
nesplňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
splňuje
nesplňuje
nesplňuje
splňuje
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4
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

4

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 dle výkazu S 5-01

5

Kód oboru

Název oboru

Přihlášeno

Přijato

68-42-M/01

Bezpečnostně právní
činnost
ŠVP Ochrana osob a
majetku

126

102

78-42-M/01

Technické lyceum

33

33

68-43-M/01

ŠVP Právní administrativa
(Veřejnoprávní činnost)

3

0

68-42-L/51

Bezpečnostní služby

10

10

Počty žáků a výsledky vzdělávání
Počet žáků podle výkazu o střední škole M - 8 ve školním roce 2015/2016 je
uveden ke dni 30.9.2015 v příloze č. 3.

5.1

Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů ve
školním roce 2015/2016

Kód
oboru
6842M/01
7842M/01
6842L/51

Název oboru

1.

2.

11

12

Bezpečnostně
právní činnost

88

71

34

25

Technické
lyceum

12

12

11

6

Bezpečnostní
služby
distanční

10

8

7

14
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5.2

Podrobné údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce
2015/2016
Ročník

Počet žáků

Prosp.
s vyzn.

Prospěli

Neprospěli

Opakují

1.denní

88

1

82

4

1

1.distanční

3

0

3

0

0

2.denní

78

2

76

0

0

2.distanční

5

0

5

0

0

3.denní

45

4

36

3

2

3.distanční

7

0

7

0

0

4.denní

29

6

20

0

0

5.3

Počet ukončení studia a počty zameškaných hodin na žáka

Ročník

Počet
celkem

Důvodem
prospěch

Důvodem
chování

Jiné
důvody

Zameškané
hodiny

Průměr
zam. hodin

1. ročník

13

1

1

11

8788

65,6

2. ročník

5

0

0

5

7048

102

3. ročník

0

0

0

0

6939

109

4. ročník
1.r. dál.
studium
2.r. dál.
studium
3.r. dál.
studium

0

0

0

0

1419

48,9

9

0

0

9

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0
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Maturitní zkouška
Obor

Počet celkem

68-42-M/01
78-42-M/01
68-42-L/51

24
5

Prospěli
s vyzn.
0
1

7

0

Prospěli

Neprospěli

17
5
7

7
0

2

Snížený stupeň z chování
Stupeň z chování
2
3

Počet
11
2

2015/2016 – 2. pololetí
% z celku
4,58
0,83

Celkový počet neomluvených hodin
Počet neomluvených hodin

% z celku

956

3,97

V příloze č. 4a a č. 4b jsou uvedeny výkazy o činnosti školského ubytovacího
zařízení Z 19-01 a činnosti zařízení školního stravování Z 17-01.

6

Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
6.1

Česká školní inspekce

Ve školním roce 2015/2016 provedla Česká školní inspekce
2.5.2016. Zápis viz příloha 4

6.2

kontrolu dne

Jiné kontroly ve šklním roce 2015/2016 nebyly realizovány.
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7

Základní údaje o hospodaření školy

Škola v hlavním předmětu činnosti v roce 2015 vykázala kladný hospodářský
výsledek
ve
výši
399 385,89 Kč. Hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 dosahuje
kladných hodnot. Doplňkovou činností školy ve školním roce 2015/2016 bylo
poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a dalších služeb s touto činností
spojených (provoz sportovišť).

Analýza výnosů
Výnosy (tržby) školy tvoří:
1) tržby z vlastní činnosti (příspěvky žáků na výuku, na soustředění);
2) dotace ze státního rozpočtu na neinvestiční výdaje a ostatní dotace (např.
Dotace územně samosprávných celků, dotace na podporu sociálně
znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ, projekty ESF);
3) ostatní výnosy (např. dary, prodej majetku, úroky z běžných účtů);
4) příjmy z doplňkové činnosti školy.
Příjmová stránka hospodaření školy je tvořena především příjmem z hlavní činnosti,
tj. příspěvky žáků na výuku a soustředění a dotacemi ze státního rozpočtu a dále
příjmy z doplňkové činností školy.
Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo do 1. ročníku v Malých Svatoňovicích 48
žáků denního studia a 3 žáci distančního studia, do pobočky naší školy v Praze na
ul. Hloubětínské 78/26 nastoupilo 52 žáků denního studia a 7 žáků distančního
studia.
Počet všech žáků k 30. 9. 2015, dle Zahajovacího výkazu školy, byl 259 žáků
denního studia, kteří přispívali na výuku 16 800 Kč ročně, 25 žáků distančního
studia, kteří na výuku přispívali částkou 15 300 Kč ročně. K 31. 8. 2016 byl
evidován tento stav žáků: 242 žáků denního studia, 15 žáků studia distančního, což v
celkovém počtu žáků představuje 6 % úbytek žáků během školního roku 2015/2016.
Větší úbytek byl zaznamenán u žáků dálkového a distančního studia, tj. 40 %.
Nejčastějším důvodem odchodu žáků ze školy byly zdravotní důvody nebo nesplnění
studijních požadavků během školního roku. Pro školní rok 2016/2017 se
předpokládá větší stabilita počtu žáků.
Ve školním roce 2015/2016 byla škole poskytnuta dotace pouze na neinvestiční
výdaje, a to v celkové výši 13 519 450 Kč, z čehož dotace pro období 9-12/2015
činila 4 614 571 Kč a 8 904 879 Kč pro období 1-8/2016.
Od 1.7.2015 do 31.12.2015 škola realizovala projekt EU Malé Svatoňovice reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/56.0847, jehož cílem bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání na
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střední škole. Rozpočet projektu činil
neinvestiční výdaje.

694 792 Kč a dotace byla použita na

Od 1.9.2015 do 31.12.2015 škola realizovala projekt Výzva č. 57 – BPA Malé
Svatoňovice reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1054, jehož cílem bylo také zvýšení kvality
počátečního vzdělávání na střední škole a škola na tento projekt obdržela dotaci
v konečné výši 299 160 Kč. Dotace byla použita na neinvestiční výdaje.

Tab. 1 Struktura výnosů v roce 2015
Struktura výnosů v roce 2015

Výkaz
Výkaz
zisku
a ztrát
Výkaz
zisku
a ztrát
Výkaz
zisku
a ztrát
Výkaz
zisku
a ztrát
Výkaz
zisku
a ztrát
Výkaz
zisku
a ztrát

Stav k 31.12.2015
2015
Absolutní částka
%

Rubrika výkazu

I. Tržby za prodej zboží

207,00 Kč

II. Tržby za prodej vlastních výrobků a
služeb
10 517 661,00 Kč
III. Tržby z prodeje
majetku a materiálu

0

43

dlouhodobého
10 038,00 Kč

0

13 955 659,00 Kč

57

X. Výnosové úroky

77,00 Kč

0

XI. Ostatní finanční výnosy

886,00 Kč

0

IV. Ostatní provozní výnosy

Výka
z
zisku
a
ztrát XIII. Mimořádné výnosy
0,00 Kč
0
Celkové tržby = I. + A .II. + E .III. + G. 24 484 528,00
IV.
Kč
100

Čerpání dotace ve školním roce 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 škola získala dotaci na provoz školy v celkové výši
13 519 450 Kč, z toho dotace na vzdělávání činila 10 407 718 Kč - základní (60 %
stanoveného normativu neinvestičních výdajů) činila 6 938 479 Kč a dotace zvýšená
(30
%
stanoveného
normativu
neinvestičních
výdajů)
činila
3 469 239 Kč, dotace na stravování žáků SŠ a ZŠ činila 918 078 Kč a dotace na
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ubytování v domovech mládeže školy byla 2 193 654 Kč. Výši
normativů pro školní rok 2015/2016, které k 1. 1. každého kalendářního roku
stanovuje Ministerstvo
školství,
Tab. 2.

mládeže

a

tělovýchovy

České

republiky,

ukazuje

Tab. 2 Přehled výše normativů podle zařazení studijních oborů v letech 2015 - 2016
Přehled výše normativů podle zařazení studijních oborů v letech 20152016
Rok
kód oboru
obor
2015
2016
100
46 100,00
68-43M/01
VSČ
%
44 922,00 Kč
100%
Kč
100
46 297,00
68-42M/01
BPČ
%
45 113,00 Kč
100%
Kč
100
,00
42 612,00
68-42L/51
BS dist. %
41 468,00 Kč 100,00%
Kč
100
,00
47 923,00
78-42M/01
TL
%
46 697,00 Kč 100,00%
Kč

Pozn.: Nárok školy na dotaci dle normativů platných pro daný kalendářní rok je u
oborů VSČ, BPČ a
TL 90 % stanoveného normativu, u oboru BS distanční studium z 90 % stanoveného
normativu 5 %.

Finanční prostředky získané z dotace byly školou zcela vyčerpány. Dotace byla
využita především ke krytí osobních nákladů školy, tj. mzdových nákladů a nákladů
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Analýza nákladů
Náklady školy jsou tvořeny:
1) provozními náklady (např. nákup kancelářských potřeb, čistících prostředků,
školních pomůcek, školení, osobní náklady, nákup služeb – nájmy,
telekomunikace, opravy, přeprava žáků na soustředění apod.);
2) finančními náklady (např. pojistné, bankovní výlohy, manka a škody na
finančním majetku);
3) mimořádné náklady (mimořádné škody).

Podrobnou strukturu nákladů za rok 2015 ukazuje Tab. 4. Z tabulky lze vysledovat,
že 59 % podíl na celkových nákladech školy za rok 2015 mají osobní náklady, tj.
14
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mzdové náklady a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Druhou
významnou
nákladovou
položkou
je
spotřeba
materiálu
a energií, která se na celkových nákladech podílí z 19 %. V konkrétních položkách
se v roce 2015 nejvíce finančních prostředků vynaložilo na nákup potravin pro školní
jídelnu cca 1,9 mil. Kč, na spotřebu plynu cca 1 mil. Kč a spotřebu elektrické energie
cca 521 tis. Kč. Další nákladově významnou položkou jsou ostatní služby, které
přestavují soubor nejrůznějších služeb potřebných pro provoz školy, jídelny a
internátů např. nájemné, svoz odpadu, praní prádla, webhosting, opravy a udržování,
náklady na soustředění, propagace a reklama, telekomunikační služby apod.

Tab. 3 Prospěchové slevy za školní rok 2015/2016
Prospěchové slevy za školní rok
2015/2016
Studijní průměr za
pololetí
Sleva
1,0 - 1,1
1 500,00 Kč
1,2 - 1,3
1 000,00 Kč
1,4 - 1,5
500,00 Kč
Údaje a rozbor hospodaření s dotací za šk. rok 2015/2016 je uveden v příloze č. 5b
Kontrola státních institucí a auditora
Ověření výkazu zisku a ztrát a způsobu vynaložení dosaženého výsledku
hospodaření za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 zpracované s ohledem na
ustanovení zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, provedla auditorská společnost COTAX AUDIT
s.r.o., se sídlem Těšínská 365, 735 14 Orlová-Poruba, auditor Ing. Ivo Kopsa,
osvědčení KA ČR č. 1155. Výrok auditora zněl – bez výhrad – příloha č. 5a.

15

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice
Výroční zpráva o činnosti školy
__________________________________________________________________________

8
8.1

Ostatní činnosti školy

Spolupráce s organizacemi a společnostmi
Škola ve školním roce 2015/2016 spolupracovala zejména:
-

S dalšími Bezpečnostně právními akademiemi, s,r,o., střední škola
v Ostravě, Brně, Plzni

-

s Obecním úřadem v Malých Svatoňovicích

-

s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Trutnově, v Praze

-

s Karate klubem Trutnov

-

s JUDO klubem Praha

-

s nadací Orchidej

-

s vysokou školou Univerzita obrany Brno

-

s Ministerstvem vnitra ČR, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor

-

Česká komora služeb ochrany majetku a osob

8.2

Spolupráce s policií ČR
-

Pravidelná setkání vedoucího Územního odboru Policie ČR Trutnov,
pracovníka personálního oddělení a policejního psychologa na BPA Malé
Svatoňovice k možnostem uplatnění absolventů u Policie ČR

-

Řízená praxe pro studenty čtvrtého ročníku na PČR Trutnov spojená
s prohlídkou jednotlivých pracovišť PČR Trutnov (obvodní oddělení s CPZ,
dopravní inspektorát, SKPV-technici, speciální výslechové místnosti,
psovodi, povolování zbraní, pátrač…)

-

Exkurze na Odboru kriminalistické techniky /OKTE/ v Hradci Králové –
prohlídka a přednáškou na jednotlivých pracovištích

-

Exkurze na pracovišti techniků SKPV Trutnov-ukázky zajišťování stop,
ukázka techniky dopravního inspektorátu
Účast technika SKPV Trutnov při praktickém zaměstnání v rámci výuky
předmětu kriminalistika-téma: ohledání místa činu

-

-

Prohlídka Obvodního oddělení PČR v Úpici (provoz „běžného“ obvodního
oddělení a ukázka kamerového systému)

-

Přednáška pracovníka úseku povolování zbraní k možnostem vlastnictví
zbraně a k maturitnímu tématu předmětu kriminalistika – balistika
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-

Návštěva Muzea Policie ČR v Praze spojené s plněním praktických úkolů a
přednáškou odborníka některé z krim. techniky (balistika, daktyloskopie,
krim. biologie….)

-

V rámci střeleckého kurzu probíhal praktický nácvik ostrých střeleb na
střelnici Policie královéhradeckého kraje v Radvanicích, spojené s ukázkou
výcviku pořádkové jednotky

8.3

Ostatní aktivity
-

dny otevřených dveří

-

účast na 21. ročníku školské výstavy Rychnovska v Rychnově nad
Kněžnou

-

účast na XXI. Prezentační přehlídce středních škol v Hradci Králové

-

účast na Výstavě středních škol Náchod

-

účast na Výstavě středních škol Trutnov

-

účast na Výstavě středních škol Jičín

-

účast na Výstavě středních škol Scholla Pragensis

-

přednášky pro základní školy

„15 let věku a s tím spojená právní

odpovědnost“
-

Divadelní představení pro žáky ZŠ – interaktivní divadlo na téme prevence
patologických jevů

-

doprovodné akce při soutěžích Hasičského záchranného sboru

-

exkurze do Poslanecké sněmovny

-

exkurze do vazební věznice Pankrác

8.4

Učební materiály
-

Škola využívá ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu
vlastní elektronickou knihovnu a program na výuku cizích jazyků
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9

Vyhodnocení minimálního preventivního programu
9.1

Rizikové projevy chován,í výchovná šetření, opatření
V průběhu školního roku proběhly výchovné komise a jim odpovídající
výchovná opatření vždy s konkrétními žáky za účasti výchovné poradkyně,
třídního učitele, ředitelky školy, popřípadě vyučujícího. Přístup těchto žáků ke
studiu se následně zlepšil.
Požití alkoholu, popř. OPL nebylo zjištěno. Pro provádění namátkových
kontrol na použití alkoholu a OPL jsou k dispozici písemné souhlasy
zákonných zástupců našich žáků.

9.2

Preventivní aktivity
Adaptační a jiné kurzy
V září se uskutečnil adaptační kurz pro 1. ročníky. Cílem kurzu bylo
seznámení žáků s charakterem a prostředím školy BPA, vzájemné poznání
při společenských akcích, turistických výšlapů, her.
Každoročně se konají - branný kurz a lezecký kurz pro 2. ročníky, lyžařský
kurz pro 1. ročníky a střelecký kurz pro 3. ročníky. I nadále pokračovala
spolupráce s Univerzitou obrany, kde se naši žáci zúčastnili „Kurzu přežití“. Ve
4. ročníku technického lycea se uskutečnila odborná stáž na stanici HZS
v Trutnově.
Účast na nadační sbírce – „Fond Sidus“, „Světluška“
Naše škola se zapojila do nadačních sbírek, která má dlouhodobě podporovat
nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Škola zaslala
žádost na účast i v následujícím školním roce.
Soutěže
V průběhu školního roku se naši žáci zúčastnili celé řady soutěží:
* středoškolský pohár v Atletice.
* Soutěž v první pomoci v Praze.
* Pohár Josefa Masopusta
* pIšQworky
* středoškolská futsalová liga
* Velká cena ve šplhu v Trutnově
* halový fotbal pro SŠ, halová kopaná pro dívky – „FEMINA CUP“
* školní kolo jubilejního 20. ročníku V juniorském maratonu, účast v krajském
semifinálovém kole
*vyhodnocení hasičské soutěže – „Požární ochrana očima dětí“ v Malých *
Svatoňovicích, ve které uspěli i naši žáci. Slavnostní vyhodnocení této soutěže
v Trutnově, krajské kolo proběhlo v prostorách hasičské školy Bílé Poličany –
vyhodnocena naše žákyně Z. Knížková z 1. ročníku
* Odborná exkurze na Hasičský záchranný sbor v Trutnově
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* přednáška pro 2. ročníky – „Manipulace“
* environmentální exkurze – výroba papíru Velké Losiny, vodní elektrárna
Dlouhé Stráně a větrné elektrárny Anenská Studánka, větrná elektrárna
Opatov
* exkurze – cvičení báňských záchranných sborů – Lozorno 2016
Veletrh VŠ – Gaudeamus
Žáci se zúčastnili veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně, Praze, kde se
mohli informovat o možnostech dalšího pomaturitního, zejména
vysokoškolského studia.
Přednášky, exkurze a besedy
V rámci výuky odborných předmětů se uskutečnily besedy, přednášky a
exkurze:
- beseda se starostou Malých Svatoňovic.
- přednáška v Muzeu PČR – Krimi. Ústav - balistika
- Mgr. Miloslav Fátor spolu se třemi žáky naší školy přednášeli na
základních
školách na téma „Deliktní způsobilost“.
-projekce filmu s následnou besedou „lidská práva v Číně“
-přednáška pro 1. ročníky na téma „Anorexie“ – žáci shlédli film a následně
o filmu besedovali
-přednáška pro žáky 2. ročníků na téma „Šikana“ – beseda o shlédnutém filmu
- beseda s náborářem Armády ČR ppor. Ješinem
- exkurze – OKTE Hradec Králové na Odboru krim. techniky
- pro 1. ročníky – návštěva Planetária v Hradci Králové
-přednáška pro 1. a 2. ročníky na téma „Tonda obal na cestách“ – ekologicky
zaměřená spol. EKOKOM
- prezentace Univerzity obrany Brno pro 3. a 4. ročníky
- přednáška p. L. Mikeskové z PPP v Trutnově – „Jak se připravit k maturitě“
- prezentace jazykové školy z Náchoda pro 4. ročníky
- návštěva Muzea Policie ČR
-přednáška z kynologie – praktická ukázka stopování
-přednáška pracovnice Úřadu práce Trutnov – uplatnění po maturitě
-přednáška a beseda s Mgr. Martinem Tichým z Ústavu pro studium totalitních
režimů na téma „První, druhý a třetí odboj“
- exkurze – Policie ČR – zajišťování stop v kriminalistice
- exkurze na DOD Hasičského záchranného sboru v Trutnově

-exkurze – Technické muzeum Praha – Výstava věnovaná historii měn a vah na
území Habsburské monarchie
- přednáška pro 1. ročníky – téma „HIV“

Preventivní program pro ZŠ
Naše škola se zapojila do preventivního programu pro ZŠ. Celá třída 3. TO
připravovala projekt na téma „Závislosti“ spolu výchovnou poradkyní, metodičkou
prevence a paní L. Mikeskovou z pedagogicko-psychologické poradny. V průběhu
roku tento projekt předvedli na několika místních ZŠ. Tématem byly – alkohol a
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kouření, drogové závislosti, gamblerství, ostatní závislosti. Žáci formou otázek,
křížovek, testů zapojili žáky ZŠ do problematiky závislostí. Tento projekt měl na
školách úspěch.
Projektové dny
V rámci ŠVP probíhají projektové dny ve výuce cizích jazyků. V 2015/2016 žáci
zpracovávali projektové téma „Kriminalita a násilí ve společnosti“, „Nehody,
první pomoc a prevence“ „Duševní hygiena“.
V průběhu školního roku byli žáci pravidelně seznamováni o možnostech dalšího
vzdělávání na aktualizované nástěnce.
Bezpečnostní den
V červnu proběhl „Bezpečnostní den“ v areálu školy pořádaný pro veřejnost a děti
ZŠ a mateřských škol. Akci organizoval SDH Malé Svatoňovice, obec Malé
Svatoňovice ve spolupráci s naší školou.

10

Spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR
Spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR probíhá ve dvou rovinách. V roce 2009
byla škole udělena autorizace MV ČR v oblasti zkoušek odborné způsobilosti dílčích

kvalifikací strážný – kód 68-008-E a detektiv koncipient – kód 68-009-M. Škola
realizuje uvedené zkoušky dle potřeb veřejnosti a současně nabízí také vzdělávací
kurz, na základě kterého se mohou uchazeči o zkoušku odborné způsobilosti ke
zkoušce připravit. Rozhodnutím MV ČR ze dne 9.10. 2014 byla autorizace
prodloužena do 29.12. 2019

V roce 2011 uzavřela škola Dohodu o spolupráci v oblasti středního
vzdělávání s maturitní zkouškou s MV ČR, na základě které je oprávněna ve
spolupráci se školami zřizovanými MV ČR vyučovat obor 68-42-M/01 Bezpečnostně
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právní činnost. MV ČR posoudilo podmínky vzdělávání školy a na základě této
dohody je škola zařazena do skupiny škol „škola oprávněná k výuce“. Podpis

uvedené dohody byl realizován na základě nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o
soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

11

Školská rada
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla projednána a
schválena Školskou radou na zasedání 12.10.2016

12

Závěr
Škola má za sebou desátý rok svého působení. Svou existencí a činností
potvrdila, že úspěšně zaplnila chybějící nabídku středoškolského vzdělávání
v bezpečnostně právní oblasti v Královehradeckém kraji. Jejím prvořadým úkolem je

připravovat své absolventy tak kvalitně, že budou nejenom úspěšní při přijímacích
zkouškách na vysoké školy, ale také najdou

své uplatnění ve svém pracovním i

osobním životě.
V rámci výše uvedeného škola v návaznosti na rozhodnutí zřizovatele společně ke
dni 22. 4. 2013 změnila své obchodní jméno na Bezpečnostně právní akademie,
s.r.o., střední škola, kdy uvedená skutečnost byla promítnuta do rejstříku škol a
školských zařízení od 1.5. 2013 – příloha č. 1i. Ve školním roce 2012/2013 v rámci
rozšiřování nabídky výuky uchazečům z Prahy a Středočeského kraje založila svou
pobočku školy v Praze se sídlem v budově Základní školy Veronské náměstí 20/391
Praha 10, Horrní Měcholupy. Uvedená skutečnost, místo poskytovaného vzdlání
nebo školských služeb, byla zaveden do rejstříku škol a školských zařízení
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s účinností ode dne 1.9. 2013 – příloha č. 1h. Poslední rozhodnutí MŠMT ČR – č.j.:
31 047/2015 – 2 ze dne 1.9. 2015 (příloha 1j), zápis místa poskytovaného vzdělání
nebo školských služeb, Hloubětínská 78/26, Rozhodnutí o zřízení nového místa
vzdělávání v Praze se v současné době jeví jako správná neboť v rámci výuky ve
čtyřech ročnících se zde vzdělává cca 227
Škola vyhledává příležitosti k zapojení do programů souvisejících s jejím
zaměřením, mimo jiné i s cílem získání finančních prostředků. Svým efektivním
rozvojem bude nápomocna při řešení potřeb institucí a firem v oblasti základního a
dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců s úzkou vazbou k potřebám pracovního
trhu rozhodujícího pro udržení a systematický rozvoj školy.
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13

Seznam příloh
1a

Rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 35 775/05-21 ze dne 1.2.2006

1b

Rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 21 115/SM/2006-6 ze dne 14.12.2006

1c

Rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 767/2008-21 ze dne 22.1.2008

1d

Rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 17 482/2008-21 ze dne 12.9.2008

1 e Rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 25 655/2009-21 ze dne 16.11.2009
1f

Výpis správního řízení – škola/zařízení MŠMT ČR č.j.: 25 655/2009-21 ze dne
16.11.2009

1 g Výpis správního řízení – škola/zařízení MŠMT ČR č.j.: 37 266/2011-25 ze dne
25.11. 20111.2009

1 h Rozhodnutí MŠMT ČR č.j.: 39 090/2012-62 ze dne 24.1.2013
1 i Výpis správního řízení MŠMT ČR č.j:MSMT- 17380/2013 ze dne 26.4.2013
1j

Výpis správního řízení

MŠMT ČR č.j.: MSMT - 31047/2015-2 ze dne

1.9.2015

2

Plán dlouhodobého rozvoje

3

Výkaz o střední škole M 8, školní rok 2015/2016

3a

Výkaz o školském ubytovacím zařízení Z 19-01, školní rok 2015/2016

3b

Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01, školní rok 2015/2016

4

Inspekční zpráva č.j. ČŠIH- 443/16-H

5a

Zpráva auditora

5b

Údaje a rozbor hospodaření s dotací za školní rok 2015/2016
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