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Zpráva o uplatnění absolventů BPČ, o spolupráci s PČR a
odborné praxi k 1.11.2019
1) Uplatnění absolventů BPČ
Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. v Mostě má do školního roku 2009/2010 první
absolventy od školního roku 2012/2013. Od této doby máme cca 300 absolventů v oboru
Bezpečnostně právní činnost.
Od školního roku 2012/2013 se stav absolventů, kteří pracují nejen u Policie ČR, ale i ve vězeňské
službě, armádě ČR, letištní policii, justiční stráži a městské policie vyvíjí následovně:
Školní rok 2012/2013
Školní rok 2013/2014
Školní rok 2014/2015
Školní rok 2015/2016
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2017/2018
Školní rok 2018/2019

12 absolventů
15 absolventů
13 absolventů
12 absolventů
9 absolventů
15 absolventů
13 absolventů

Celkem

89 absolventů

Lze tvrdit, že do 1.11.2019 máme z cca 300 absolventů BPČ 89, kteří pracují ve výše uvedených
složkách, což je 29,67 %.
Dále z 300 absolventů studuje 29,32 % vysokou školu obor kriminalistika či právo.

2) Spolupráce s PČR
I naše škola si musela od roku 2009 „vydobýt svou pozici“ na trhu vzdělávání a postupně jsme
navazovali kontakty kde se dalo. Dnes si troufneme tvrdit, že se nám velmi osvědčila spolupráce
s Městskou policie Most a následně s Policií ČR Most a s Krajským ředitelstvím Ústí nad Labem.
V minulém školním roce byla zahájena úzká spolupráce s Krajským ředitelem PČR plk. Mgr.
Jaromírem Knížetem, kdy jsme se setkali na jednání se všemi školami Ústeckého kraje a vyměňovali si
zkušenosti v rámci řízené praxe.
Naše škola spolupracuje s PČR Most, kdy pravidelně 2x ročně přezkušují naše žáky (cca 60 žáků) ve
fyzické přípravě. Tuto spolupráci provádí mjr. Bc. Jaroslav Hotový s bojaři z PČR Most a naši žáci
jsou velmi úspěšní. Pro tento školní rok přislíbil krajský ředitel PČR plk. Mgr. Jaromír Kníže
vystavení certifikátu těm žákům, kteří fyzický test úspěšně zvládnou. Certifikát bude mít platnost 1
rok, kdy po tuto dobu se absolventi mohou prokazovat na všech personálních pracovištích PČR.
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Dále probíhá spolupráce školy s PČR Most. Například řízená praxe - Ohledání místa činu pro žáky 3.
a 4. ročníků v hodinové dotaci 6 hodin, s mjr. Bc. Jaroslavem Hotovým a Bc. Reném Kováčem.
Aktuálně má personální oddělení PČR Most informaci o zkrácené ZOP. Někteří naši absolventi ve
školním roce 2018/2019 již absolvovali ověřovací zkoušku, u které uspěli a pokračují ve zkrácené
ZOP. Prozatím víme o absolventovi Lukášovi Kurcinovi.

3) Zajištění odborné praxe – řízená praxe
Žáci 3. ročníku provádí 1 měsíční praxi v měsíci květnu, kde se oni sami či škola snaží je uplatnit
zejména u PČR a bezpečnostních složek. Ne vždy se to daří, ale dá se říci, že z 60 žáků je 80 % u
bezpečnostních složek – Městská policie Most, Policie ČR Most, Policie ČR Litvínov, letiště Praha,
Policie ČR Meziboří, hasiči, Městská policie Dubí, Securitas ČR s.r.o., Městská policie Vejprty,
věznice Všehrdy, Městská policie Jirkov, Městská policie Teplice, Policie ČR Brandýs nad Labem,
Městská policie Chomutov, Městská policie Košťany, apod.
Vedle této praxe škola zajišťuje:
1) Předmět Kriminalistické praktikum (s 64 hodinovou dotací), které řídí Bc. René Kováč – velitel
techniky PČR Most
2) Střeleckou přípravu – nejen teorii, ale ve 4. ročníku 16 hodin praxe na Střelnici Žatec pod vedením
Ing. Radka Maříka a Mgr. Jana Kudy – držitelů zbrojních průkazů.
3) Možnost získání řidičského průkazu ve spolupráci s Autoškolou Šíf – skupina B, za zvýhodněnou
cenu pro studenty školy.
4) Přednášková činnost:
 Přednášky z řad PČR – absolventů naší školy, bojařů, hlídkové PČR, dopravní PČR
 Přednášky mluvčí PČR a Městské police Most
 Přednášky Bc. Reného Kováče – PČR Most – oddělení kriminalistické techniky
 Přednášky vojáků 1. mechanizované jednotky Žatec
 Přednášky hasičů Most
Odborné přednášky:
 plk. Josef Lottes – téma vraždy
 brig. gen. Ing. Andor Šándor – téma terorismu
 plk. Jakub Frydrych – téma drogy
Osvětové přednášky:
 šikana, kyberšikana, závislosti, zdravá výživa, Sanonim….
 dotazníkové šetření „Drogy trochu jinak“
 kyberšikana – pravidelné přednášky PČR
 HIV – spolupráce s Domem světla Praha – Martin Hornych
 dotazníkové šetření „Klima třídy, stres a deprese“
 používání drogového kufříku + první pomoc
 přednášky o rasismu, diskriminaci, agresivitě, gamblingu, vandalismu, kriminalitě, delikvenci,
infekčních nemocech a návykových látkách
Účast na akcích:
 POKOS – příprava občanů k obraně státu – AČR a Ministerstvo obrany ČR
 DÉMON – teroristický útok – Praha – cvičení protiteroristických jednotek
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Divadelní představení Homevideo
Divadelní představení Teror
Akce Nehodou to začíná
Protidrogový vlak – Revolution Train
Branný den
Pyrotechnici PČR
Ukázky práce psovoda
Exkurze HZS Most
Přednášky Vojenské policie VÚ Žatec
Simulace soudního řízení – JUDr. Spurný
Exkurze PČR Most – technické oddělení
Exkurze obvodní oddělení PČR Most, krajské oddělení PČR Ústí nad Labem
Ostré střelby
Soutěže škol BPČ – viz. Dohoda s MV ČR
Přežití s Univerzitou obrany Brno
Sebeobrana – řízená praxe – Jablonec nad Nisou 2x ročně – 12 hodin

Dne 1.11.2019

Ing. Vladimíra Ilievová
ředitelka školy
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