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Nábor nových policistů

Dne 14. dubna 2014 se setkal s žáky všech tříd IV. ročníku oboru Bezpečnostně právní
činnost, kteří jsou v rámci svého studia na naší škole připravováni k budoucímu povolání
v rámci bezpečnostních sborů ČR, vedoucí personálního odboru Policie České republiky,
Krajského ředitelství Ústeckého kraje, Ing. Bc. Bohumil Hanzlík.
Při tomto setkání byli naši žáci podrobně informováni o aktuálních početních stavech Policie
ČR v Ústeckém kraji a o počtu dosud volných služebních míst v západní části regionu
(Mostecko, Chomutovsko, Lounsko). Žáci tohoto oboru, kteří se nyní připravují na maturitní
zkoušku, byli také podrobně seznámeni se systémem přijímacího řízení k Policii ČR a
zejména s podmínkami a limity zkoušky tělesné zdatnosti a s formou a podstatou
psychologického vyšetření.
Žáci byli dále seznámeni s dalším postupem jejich vzdělávání po přijetí do služebního
poměru – nejprve základní kurs v rámci Školního policejního střediska Teplice, krátká praxe
u policejního útvaru a dále absolvování tzv. Základní odborné přípravy v rámci VPŠ a SPŠ
v Praze nebo Holešově, po jejichž úspěšném ukončení následuje posun do 3. tarifní třídy a
služební hodnosti „asistent“.
Zároveň byli žáci informováni o podrobných podmínkách výkonu služby u útvarů pořádkové,
dopravní a kriminální policie v rámci Ústeckého kraje a o možnostech jejich kariérního
postupu dle Zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů po jejich přijetí
k útvarům Policie ČR. Podobně byli seznámeni s obsahem služební zkoušky, kterou skládá
každý příslušník bezpečnostního sboru do 3 let od svého nástupu. Po jejím vykonání se
služební poměr příslušníka již mění z doby určité na dobu neurčitou.
V závěru setkání obdrželi naši žáci potřebné kontakty na personální pracoviště, kam se
mohou obrátit se svoji žádostí o přijetí do služeb Policie ČR po úspěšném vykonání maturitní
zkoušky.
Naše škola má uzavřenou „dohodu o vzájemné spolupráci“ s vedením Krajského ředitelství
Policie ČR Ústeckého kraje, v rámci níž toto setkání proběhlo. Dle této „dohody“ se také
určené útvary policie podílejí na vzdělávání našich žáků jak v teoretické rovině, tak i v oblasti
výkonu odborné praxe našich žáků.
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