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1. Základní údaje o škole 

Název školy: Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 

Sídlo školy: 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

 

Datum zřízení školy: 1. září 2006 

Kapacita školy: 544 žáků 

Právní norma: společnost s ručením omezeným 

IZO zařízení: 151 014 507 

IZO ředitelství: 651 014 271 

 

Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta 

Ředitel školy: Mgr. Viktor Kratochvíl 

 

 

Zařazení do sítě: Rozhodnutí MŠMT ČR - č. j.: 35 775/05-21  

 ze dne 1. února 2006, s účinností od 1. září 2006 

Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR - č. j.: 13 979/SM/2016-10, 

 zápis o změnách kapacity v oborech 

 

Telefon: +420 725 387 199  +420 725 387 194 

Webové stránky: www.bpa-svatonovice.cz  www.bpa-praha.cz  

Email: svatonovice@bp-akademie.cz praha@bp-akademie.cz 
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2. Vedení školy 

Ředitel školy 

Mgr. Viktor Kratochvíl 

+420 731 460 464 

viktor.kratochvil@bp-akademie.cz 

Zástupce ředitele školy (středisko Malé Svatoňovice) 

Mgr. Jiří Večeř 

+420 725 387 198 

jiri.vecer@bp-akademie.cz 

3. Předmět činnosti a hlavní úkoly školy (charakteristika školy) 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola (dále také jako „BPA“), byla zapsána do rejstříku 

škol a školských zařízení vedeného  MŠMT ČR s účinností od 1. září 2006 (obchodní jméno BPA je platné 

ode dne 1. května 2013, původní název z roku 2013 byl Střední odborná škola ochrany osob a majetku 

Malé Svatoňovice s.r.o.). 

BPA je soukromá střední škola, poskytující vzdělání bezpečnostně právního charakteru v souladu 

s požadavky MŠMT ČR a také MV ČR. Připravuje žáky pro odbornou činnost zejména v oblastech 

vnitřních i vnějších bezpečnostních složek státu (policie, armáda), ale také požární bezpečnosti, justice, 

soukromé sféře apod., přičemž veškeré nabízené obory středního vzdělávání jsou zakončené maturitní 

zkouškou. 

Školní vzdělávací programy jsou, stejně jako náplně jednotlivých předmětů, sestavovány tak, aby 

odpovídaly požadavkům Policie České republiky (PČR), Obecní a Městské policie, soukromým 

bezpečnostním službám, celní správě, orgánům státní správy a jiným státním i nestátním institucím, a 

to s důrazem na možnost dalšího navazujícího studia na vysokých školách, případně vyšších odborných 

školách se zaměřením na právo, tělesnou výchovu a sport, vojenskou či hasičskou službu. Výuka 

odborných předmětů probíhá pod vedením odborníků z praxe, a to plně v souladu s právními normami 

a předpisy. 

K zabezpečení předmětu činnosti zajišťuje škola služby na úseku ubytování, stravování, školní 

knihovničky, provozování sportovních a kulturních zařízení. Od roku 2012 škola realizuje střední 

odborné vzdělávání s maturitní zkouškou také na středisku v Praze. 

Výše uvedené služby škola poskytuje za účelem personálního zabezpečení Ministerstva vnitra a Policie 

ČR, ale i pro potřeby jiných rezortů, organizačních složek a bezpečnostních sborů státu, státních 

organizací a po předchozím souhlasu zřizovatele i jiných osob. 

Při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu škola spolupracuje zejména s útvary Ministerstva vnitra 

ČR a Policie ČR, s odbornými pracovišti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vyšší policejní 

školou a Střední policejní školou MV v Holešově a dalšími vzdělávacími institucemi. 
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Školní rok 2020/2021 byl významně poznamenán mimořádnými opatřeními vlády ČR v souvislosti s 

koronavirovou pandemií – k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV2 se zakázala s účinností od 14. října 2020 osobní 

přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a 

školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Škola používala nástroje 

distančního vzdělávání – v podmínkách školy se jednalo o výuku pomocí webového výukového systému 

JOKRYS, Bakalářů či jiným způsobem stanoveným pedagogem. Mimořádná opatření se netýkala pouze 

výuky, ale musela být zrušena řada dalších akcí, např. třídní schůzky, odborná praxe, sportovní kurzy, 

dovednostní a vědomostní soutěže, plánované přednášky a exkurze, další vzdělávání pedagogických 

pracovníků apod. 

4. Přehled oborů vzdělávání (vzdělávací nabídka) 

BPA se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oborech: 

Kód oboru vzdělávání Název oboru vzdělávání Typ studia Zaměření 

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost čtyřleté denní studium - 

78-42-M/01 Technické lyceum čtyřleté denní studium 
hasičské 
vojenské 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté denní studium - 

68-42-L/51 Bezpečnostně právní služby tříleté distanční studium - 

 

5. Personální zabezpečení činnosti školy 

Přehled pracovníků školy k 31. srpnu 2021: 

Zaměstnanci školy Ženy Muži Celkem 

Pedagogičtí 
z toho ve vedení školy 

10 
0 

21 
2 

31 
2 

Nepedagogičtí 7 5 12 

Celkem 17 26 43 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků je věnována patřičná pozornost, zaměřuje se na potřeby 

výuky. Uskutečňuje se v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, 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 

zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 

obcí (§ 5 Volno k samostudiu), v platném znění, a k vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
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pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v 

platném znění. 

Další vzdělávání je zaměřeno na metodiku výuky na střední škole, na využívání online a digitálních 

technologií ve vzdělávání v době koronaviru, na tvorbu výukových videí a práci se vzdělávacími weby, 

na zážitkovou pedagogiku aj. Ve školním roce 2020/2021 probíhalo další vzdělávání pedagogických 

pracovníků zejména formou webinářů (online seminářů) a samostudia. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy podílejících se na vzdělávání 

probíhá s důrazem na dlouhodobé potřeby ve vztahu k odbornosti a kvalifikovanosti, aby byla 

optimálně zajištěna veškerá výuka i výchovné cíle. 

Škola podporuje materiálně i nemateriálně účast pedagogických i nepedagogických zaměstnanců na 

kurzech dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, žádné kurzy sama nenabízí. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je průběžně realizováno také díky schválenému projektu z 

výzvy OP VVV Šablony II, v jehož rámci probíhají od školního roku 2019/2020 také vzdělávací aktivity 

pro pedagogy školy. 

7. Přijímací řízení 

Přihlášky do 1. ročníku 
2020/2021 

Malé Svatoňovice Praha 

Počet Nastoupilo Počet Nastoupilo 

Chlapci 59 44 65 39 

Dívky 31 22 48 27 

Celkem 90 66 113 66 

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bylo stanoveno podle součtu získaných bodů. Maximální možný 

počet získaných bodů byl 165. Minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí byl 37 celkově, z testu 

fyzické zdatnosti byl minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí 12. Uchazeč body získával ze tří 

oblastí následovně: 

 za hodnocení prospěchu ze ZŠ (15 bodů ze 165 bodů = 9,09%) 

 za testy fyzické zdatnosti (50 bodů ze 165 bodů = 30,30%) 

 za jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky  

(100 bodů ze 165 bodů = 60,91%) 

O přijetí rozhodl celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Při rovnosti 

bodů byla uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

 Počet bodů z kondičních testů 

 Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky 

 Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 

docházky. 
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8. Výsledky vzdělávání žáků 

Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládala ze dvou částí – společné (státní) a profilové 

(školní). 

Ve společné části žáci maturovali povinně  

 z českého jazyka a literatury formou didaktických testů 

 z cizího jazyka / matematiky formou didaktických testů 

V profilové části byly pro žáky vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR v souvislosti s 

koronavirovou pandemií – k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV2 ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a 

z cizího jazyka nepovinné. Písemné zkoušky se nekonaly.  

Přehled předmětů profilové části maturitní zkoušky dle oborů: 

Profilová část maturitní zkoušky 

Obor Praktická část 
Český jazyk 
a literatura 

Cizí jazyk 
Profilová zkouška  

1 2 

Bezpečnostně 
právní činnost 

Speciální 
tělesná 
výchova 

Ústní část Ústní část Právo 
Kriminalistika a 
bezpečnostní 

příprava 

Technické lyceum 
– zaměření 

hasičské 

Technické 
předměty 

Ústní část Ústní část 
Odborné 
předměty 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Bezpečnostní 
služby 

Speciální 
tělesná 
výchova 

Ústní část Ústní část Právo 
Kriminalistika a 
bezpečnostní 

příprava 

 

Přehled výsledků Maturitních zkoušek konaných v roce 2021: 

Středisko Malé Svatoňovice Praha Celkem 

Počet žáků konajících maturitní zkoušku 25 39 64 

Prospělo s vyznamenáním 4 1 5 

Prospělo 16 29 45 

Neprospělo 6 9 15 

Počet žáků, kteří nevykonali opravnou maturitní zkoušku 0 2 2 

Počet žáků, kteří nekonali maturitní zkoušku 3 1 4 

9. Aktivity, prezentace školy na veřejnosti 

V průběhu školního roku byly průběžně aktualizovány webové stránky školy www.bpa-praha.cz a 

www.bpa-svatonovice.cz. Veřejnosti podávají 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. Na úřední desce jsou 
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vyvěšeny veškeré povinně zveřejňované informace. Stránky dále obsahují kontakty na vedení školy a 

její pracovníky, odpovědi na nejčastěji kladené otázky, dokumenty ke stažení apod.  

Škola má vlastní profily na sociálních sítích k poskytování aktuálních informací, základních dat o škole, 

informací o akcích apod.: 

 www.facebook.com/bpapha 

 www.facebook.com/bpasvatonovice 

 www.instagram.com/bpapraha 

 www.instagram.com/bpamalesvatonovice  

Je využívána aplikace Bakalář, která umožňuje komunikaci mezi všemi činiteli výchovně-vzdělávacího 

procesu a která slouží i k rychlé informaci mezi učiteli a rodiči. Škola se také prezentovala online formou 

na veletrzích středních škol nebo na svých YouTube kanálech. 

V tištěné podobě se škola prezentovala v přílohách denního tisku, věnovaných vzdělávání na středních 

školách, a formou propagačních brožur. 

Případným zájemcům o studium bylo umožněno v rámci přijímacího řízení a v souladu s mimořádnými 

opatřeními vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií s posvěcením MŠMT ČR a KHS konat Testy 

fyzické zdatnosti nanečisto ve vnitřních a venkovních prostorách školy. 

V průběhu školního roku 2020/2021 proběhly dvakrát třídní schůzky v pevně stanoveném dni a čase 

formou hromadných videokonferencí v rámci jednotlivých tříd. V případě potřeby využívali třídní 

učitelé individuální schůzky. Třídní a individuální schůzky probíhaly prostřednictvím platforem 

Microsoft Teams a Google Meet. 

10. Výsledky inspekčních činností ve školním roce 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhly žádné kontroly vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR 

v souvislosti s koronavirovou pandemií – k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 

rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV2. 

Výsledky poslední kontrolní činnosti přikládáme jako Přílohu č. 1. 

11. Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů je mimo jiné součástí výuky odborných předmětů, podpořené 

přednáškami odborníků z praxe. Ústředním dokumentem prevence sociálně patologických jevů je 

Preventivní program. Je vypracován v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování 

dětí a mládeže na období 2019-2027 a každý rok aktualizován. 

Primární prevence je zaměřena zejména: 

 na předcházení rizikovým projevům v chování žáků (záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, 

vandalismus, brutalita, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, politický a 

náboženský extremismus, netolismus), 
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 na rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání 

dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy, 

 na budování vzájemné úcty a důvěry mezi učitelem a žákem. 

PP stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle, které ve spolupráci pedagogů s rodiči formují osobnost žáka 

a vedou ho ke zdravému životnímu stylu. 

Garantem PP je ředitel školy, realizátory jsou: 

 metodik prevence, 

 výchovný poradce, 

 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. 

Pro potřeby všech pedagogů byl zpracován krizový plán školy – manuál vhodného postupu v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů. Preventivní programy a jejich vyhodnocení přikládáme jako 

Přílohu č. 2. 

12. Školská rada 

Zápisy ze zasedání školské rady přikládáme v Příloze č. 3 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

Informace o hospodaření školy přikládáme v Příloze č. 4. 

14. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhly žádné plánované rozvojové a mezinárodní programy vzhledem 

k mimořádným opatřením vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií – k ochraně obyvatelstva a 

prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem  

SARS-CoV2. 

15. Účast v projektech financovaných z jiných zdrojů 

Škola se ve školním roce 2020/2021 účastnila následujících projektů: 

 ŠABLONY II - ROZVOJ VÝUKY NA BPA MALÉ SVATOŇOVICE  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/00167 80  

 DIGI INOVACE - BEZPEČNĚ, EFEKTIVNĚ, ZÁBAVNĚ  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/00123 72)  

Bližší informace o projektech jsou uvedeny na webové adrese: 

http://www.bpa-svatonovice.cz/projekty-eu/prave-probihajici-projekty 
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16. Spolupráce s dalšími partnery a organizacemi 

Škola i přes koronavirovou pandemii a související opatření nadále úspěšně spolupracovala 

s následujícími organizacemi a partnery: 

 BPA Brno, BPA Plzeň, BPA Ostrava 

 SAFRES Group s.r.o. - Komplexní bezpečnostní služby 

 Policie České republiky 

 Armáda České republiky 

 Báňská záchranná služba Odolov 

 Věznice Odolov 

 Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov 

 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 

 Malé Svatoňovice - Obecní Úřad 

 ČOI, ČŠI, MŠMT, KHS 

 SDH Malé Svatoňovice 

 Městská policie 

 ČČK 

17. Závěr 

Chybějící nabídku středoškolského vzdělávání v oblasti bezpečnostně právních a technických oborů už 

škola zaplňuje 15 let. Úkoly dané Školními vzdělávacími programy byly i přes nesnáze spojené 

s koronavirovou pandemií splněny v souladu s výjimkami vydanými MŠMT. 

Uplatnění absolventů nepokračujících v navazujícím studiu je na trhu práce velmi vysoké, díky čemuž 

došlo na základě žádosti ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k převodu kapacity dlouhodobě 

neperspektivního oboru VSČ na obor BPČ.  

Škola dlouhodobě naplňuje vzdělávací cíle stanovené v ŠVP, vyhledává příležitosti k zapojení do 

programů souvisejících s jejím zaměřením, mimo jiné i s cílem získání finančních prostředků pro další, 

efektivní rozvoj školy. 

18. Seznam příloh 

Příloha č. 1: Výsledky poslední kontrolní činnosti 

Příloha č. 2: Preventivní programy a jejich vyhodnocení  

Příloha č. 3: Zápisy ze zasedání školské rady 

Příloha č. 4: Základní údaje o hospodaření školy 


