Výroční zpráva

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ
TŘEBOVÉ
────────────────────────────────────────────────
V Moravské Třebové dne 14. října 2011
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 13

Čj. 320/2011-4190

Schvaluji:

velitel
plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
VOŠ MO
za školní rok 2010/2011

Dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220 ze 14. srpna
2007, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí
některá ustanovení školského zákona.
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a) Základní údaje o škole
Název školy a sídlo :
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské
Třebové.
Charakteristika školy :
Vojenské využití současného areálu školy lze datovat od roku 1934, od umístění
československé vojenské jednotky ve městě. Od 1. 9. 1935 zde působilo Státní vojenské
reformované reálné gymnázium. Od roku 1949 v objektu začala působit Vojenská škola Jana
Žižky, která byla v roce 1969 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana Žižky.
V souvislosti s celkovou reorganizací AČR byla v roce 1996 zřízena Střední technická škola
MO a 1. 6. 2006 byla škola přejmenována na Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu
Ministerstva obrany, která nese čestný název „Škola Československé obce legionářské“.
Jde o vojenskou střední školu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky.
VSŠ a VOŠ MO vykonává činnost VOŠ.
Pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance rezortu Ministerstva obrany, kteří
získali maturitu je otevřeno tříleté vyšší odborné studium oboru 91-11-N Ochrana vojsk a
obyvatelstva při krizových situacích formou denního, dálkového a kombinovaného studia.
V rámci celoživotního vzdělávání probíhají dále ve škole jazykové kurzy anglického
jazyka dle normy STANAG 6001 SLP 2 a kurzy výpočetní techniky pro začátečníky
a pokročilé (ECDL).
Údaje o vedení školy :
Velitel VSŠ a VOŠ MO - plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.

53 let

Zástupce velitele - podplukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

49 let

Náčelník štábu - podplukovník Ing. Viliam BEKE

47 let

Náčelník oddělení zabezpečení vzdělávaní - pplk. Ing. Kamil HROBAŘ

47 let

Velitel školního praporu - pplk. Ing. Josef LORENZ

47 let

Adresa pro dálkový přístup : www.vsmt.cz

Školská rada není zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 172, odst. 8.,
vzhledem k výjimečnosti školy, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR.
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Organizační struktura Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové :

Velitel školy

Zástupce velitele

Náčelník štábu

Osobní štáb velitele

A. VELITELSTVÍ

Osobní a finanční odd.

C. ŠKOLNÍ JEDNOTKY

B. UČEBNÍ SKUPINY

Velitelství
školních jednotek

Odd. zabezpečení
vzdělávacího procesu

Finanční služba

Plánovací a organizační odd.

Učební skupina
managementu a
tělovýchovy

Pracoviště OMO

Tělovýchova

Pracoviště OI

Učební skupina
přírodovědná a
technická

Skupina IT

Odd. kvality života

MTZ
výuky

Přírodovědné předměty
Výpočetní technika

Odd. logistického zabezpečení
Evidenční a účetní skupina

Učební skupina
jazyková a humanitní

Skupina služeb
Jazykové předměty
Sklady a dílny

Humanitní předměty
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b) Charakteristika školního roku 2010/2011 a splnění hlavních úkolů
Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové zabezpečovala výuku pro studenty
prvního až třetího ročníku 3-letého kombinovaného studia. Výuka probíhala podle
schválených učebních plánů a programů s odpovídajícím personálním i materiálním
zabezpečením.

Zabezpečení výuky
Všestranně zabezpečit výuku všech forem studia jak po personální, tak i materiální
stránce a vytvořit podmínky, při kterých by došlo k minimálnímu narušení průběhu školního
roku, bylo hlavním úkolem Vyšší odborné školy MO a oddělení zabezpečení vzdělávacího
procesu. Výuka byla ovlivněna několika faktory. Výuka pilotních odborných předmětů byla
zabezpečena metodikem VOŠ, dále právním zástupcem velitele školy a některými dalšími
pedagogy školy. Pro některé předměty vyšší odborné školy nejsou ve škole pedagogové
s odpovídající aprobací, proto předměty filosofie, dějiny vojenství, psychologie, sociologie,
psychologie krizového řízení a živelné pohromy zabezpečili externí učitelé. Dále předmět
anglický jazyk rovněž zabezpečili externí učitelé z důvodu nedostatku pedagogů anglického
jazyka. Výuka praktických odborných předmětů byla zabezpečena učiteli Univerzity obrany
v Brně. Výuka byla odučena na speciálních učebnách této školy. Odborná praxe byla
rozdělena v souladu s akreditovanou dokumentací na dvě části a to především interní formou
pod řízením metodika VOŠ u subjektů integrovaného záchranného sytému a u subjektů státní
správy a externí formou dle vlastního výběru studentů s důrazem na využití získaných
vědomostí ke zpracování absolventské práce.
Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu byly v uplynulém školním roce splněny
beze zbytku u všech ročníků kombinovaného studia.
c) Přehled oborů vzdělání :
Studijní obor:

91-11-N/01 Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Vyšší odborná škola:
Délka přípravy:

3 roky

Obor je určen pro:

vojáky z povolání, občanské zaměstnance resortu MO
a zájemce z civilního prostředí.
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Základní podmínky pro přijetí:

střední

vzdělání

s maturitní

zkouškou,

zdravotní

způsobilost uchazeče, fyzická zdatnost
Způsob ukončení přípravy:

absolutorium

Poskytované vzdělání:

diplomovaný

specialista

v oboru

ochrany

vojsk

a obyvatelstva

Stručný popis oboru
Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohrožení
obyvatelstva a ozbrojených složek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik, podílet se
na efektivním řešení mimořádných a krizových situací a následném obnovení normálního
stavu. Pro tyto dovednosti připraví škola posluchače jak teoreticky, tak i prakticky.
Obsah výuky je strukturován do následujících oblastí: společenskovědní, státní
a veřejná správa, mezinárodní vztahy, krizové řízení, odborná praxe. Na přípravu
v teoretických disciplínách navazuje praktická výuka, která je realizována především na
letních a zimních soustředěních.
V průběhu praktické výuky získávají posluchači potřebné odborné dovednosti
a návyky, dochází ke zvýšení odolnosti posluchačů vůči fyzické a psychické zátěži při řešení
úkolů ochrany vojsk a obyvatelstva v krizových situacích.
d) Personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Ve školním roce 2010/2011 ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole
Ministerstva obrany v Moravské Třebové pracovalo 80 vojáků z povolání a občanských
zaměstnanců :
Funkce

Hodnost, titul, jméno a příjmení

Velitel školy

plk. Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph. D.

Zástupce velitele

pplk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

Náčelník štábu

pplk. Ing. Viliam BEKE

Starší důstojník

npor. Ing. Martina ZAPLETALOVÁ

Kaplan

npor. Petr ŠABAKA S.T.B.

Referent společné státní právy

o.z. Ing. Josef VRÁNA

a samosprávy
Náčelník osobního a finančního oddělení

mjr. Ing. Jaromír RYS
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Odborný personalista

o.z. Marcela MERVARTOVÁ

Odborný personalista

o.z. Lenka MIŠÁKOVÁ

Náčelník finanční skupiny

kpt. Ing. Jan REJCHRT

Účetní

o.z. Marie KYSELKOVÁ

Rozpočtář

o.z. Ing. Miroslav KAŠPAŘÍK

Náčelník plánovacího a organizačního odd.

mjr. Ing. Zbyněk ŠMUCER

Starší pracovník štábu

prap. Stanislav HANÁK

Starší pracovník štábu

prap. Michaela VOMELOVÁ

Vedoucí pracoviště komunikačních a

o.z. Ing. Pavel NAVRÁTIL

informačních systémů
Správce informačních a komunikačních

o.z. Antonín NOVÁK

technologií
Náčelník oddělení humanitní služby

mjr. Ing. Karel KYSELKA

Knihovník

o.z. Mgr. Lenka GREPLOVÁ

Referent majetkové správy

o.z. Andrea HANÁČKOVÁ, Dis.

Koordinační, projektový a programový

o.z. Ing. Jaroslav FLIEGER

pracovník
Náčelník oddělení logistiky

mjr. Ing. Jiří JONÁŠ

Zástupce náčelníka oddělení

kpt. Ing. Martin KLIMEŠ

Starší pracovník štábu

prap. Petr KUNC

Starší technik

prap. Zdeněk ZATLOUKAL

Řidič motorových vozidel

o.z. Vladimír MUSIL

Řidič motorových vozidel

o.z. Petr ŠATNÍK

Náčelník evidenčního a účetního pracoviště

prap. Kamil ROLEČEK

Účetní

o.z. Karla KLUČKOVÁ

Účetní

o.z. Eva HAVLÍČKOVÁ

Náčelník skupiny služeb

kpt. Ing. Karel SKOUPÝ

Skladník

o.z. Ladislava DOSTÁLOVÁ
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Náčelník oddělení vzdělávání

pplk. Ing. Kamil HROBAŘ

Starší pracovník štábu

prap. Zdeněk BAŽANT

Organizační pracovník

o.z. Vladislava KNÁPKOVÁ

Metodik

o.z. Ing. Jiří KOPEČNÝ

Náčelník učební skupiny managementu

mjr. Mgr. Robert SNÁŠIL

a tělovýchovy
Instruktor

prap. Petr PLISKA

Učitel

o.z. Ing. Milan MIŠÁK

Učitel

o.z. Ladislav DOSTÁL

Učitel

o.z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

Učitel

o.z. Ivan MAREČEK

Vedoucí učební skupiny přírodovědné

o.z. RNDr. Irena ŠAFÁROVÁ

a technické
Správní rada – zástupce vedoucího USk

o.z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

Učitel

o.z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ

Učitel

o.z. RNDr. Hana NEČASOVÁ

Učitel

o.z. Mgr. Karel VÍCHA

Učitel

o.z. Ing. Igor FABIAN

Učitel

o.z. Miroslava HERELOVÁ

Učitel

o.z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ

Učitel

o.z. Mgr. Radek KONEČNÝ

Učitel

o.z. Mgr. Richard CVRKAL

Učitel

o.z. Ing. František FELKL

Učitel

o.z. Ing. Marcela ENDLOVÁ

Vedoucí učební skupiny jazykové

o.z. Mgr. Helena VOSIČKOVÁ

a humanitní
Správní rada – zástupce vedoucího USk

o.z. Mgr. Josef KUČERA

Učitel

o.z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ
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Učitel

o.z. Mgr. Andrea MARTINKOVÁ

Učitel

o.z. Ing. Miroslava FABIÁNOVÁ

Učitel

o.z. Mgr. Martina SKÁCELOVÁ

Učitel

o.z. Jiřina NOVÁKOVÁ

Učitel

o.z. Bc. Ondřej KOMŮRKA

Učitel

o.z. Mgr. et Mgr. Miroslav HORÁK. Ph. D.

Učitel

o.z. PaedDr. Jana HORKELOVÁ

Učitel

o.z. Mgr. Jana ŠANDOVÁ

Učitel

o.z. Jitka TOMČALOVÁ

Velitel školního praporu

pplk. Ing. Josef LORENZ

Výkonný praporčík

prap. Karel ROSENBERGER

Velitel 1. školní roty – vychovatel

mjr. Ing. Antonín MEDŘÍK

Zástupce velitele roty – vychovatel

kpt. Mgr. Karel BURIAN

Velitel čety – vychovatel

npor. Bc. Pavel ŠIDLIÁK

Velitel čety – vychovatel

npor. Bc. Karel VÝBORNÝ

Velitel čety – vychovatel

npor.Ing. Michal ŠMERÁK

Velitel čety – vychovatel

npor. Mgr. Martin FIALA

Velitel 2. školní roty – vychovatel

mjr. Ing. Jiří ŠKARDA do 30. 11. 2010
mjr. Ing. Miroslav KOLAŘÍK od 1. 12. 2010

Zástupce velitele roty – vychovatel

kpt. Ing. Pavel RAJJ

Velitel čety – vychovatel

kpt. Ing. Stanislav DUFEK do 31. 12. 2010
npor. Ing. Radek RUBÍN od 1. 1. 2011

Velitel čety – vychovatel

npor.Ing. Jiří MAŠÍČEK

Velitel čety – vychovatel

npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK

Velitel čety – vychovatel

npor. Stanislav PEJŘ

Chod školy zabezpečovali i pracovníci dalších vojenských zařízení nacházejících se
v dislokačním místě Moravská Třebová. Jednalo se o pracovníky ošetřovny (VZ 5197),
Provozního střediska (VZ 0547) a SVBF.
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e) Údaje o přijímacím řízení
Přehled o přijímacím řízení VOŠ:
Počet uchazečů
Dostavilo se
Směrné číslo k přijímacímu
řízení

Druh
studia

Přijato ke
studiu

Nastoupilo
ke studiu

Celkem
nastoupilo

3 -letékombinované
studium

15

13 M
2 Ž

13 M
2 Ž

12 M
0Ž

12

Celkem:

15

15

15

12

12

Tříleté kombinované vyšší odborné studium:
Přijímací řízení proběhlo dne 16. 6. 2011. K přijímacímu řízení se přihlásilo 17
uchazečů, z toho 15 mužů a 2 ženy. Směrné číslo pro přijetí do školy na školní rok 2011/2012
bylo stanoveno sekcí personální Ministerstva obrany na patnáct studentů tříletého
kombinovaného studia. Z těchto 17 uchazečů bylo na základě rozhodnutí velitele školy
přijato 15 uchazečů bez přijímacích zkoušek. Dva uchazeči nesplnili podmínky přijímacího
řízení a nebyli ředitelem školy pozváni k přijímacím zkouškám.

f) Údaje o počtu studentů
Třída

Zahájilo šk. rok

Ukončilo šk. rok

Ukončilo studium

Ukončilo v %

VOŠ-1A

9

8

1

88,8

VOŠ-2A

9

9

0

100

VOŠ-3A

5

5

0

100

g) Údaje o procesu vzdělávání
Pedagogický sbor školy se schází pravidelně, ať už při poradách s náčelníkem
oddělení vzdělávání (NOdVz) nebo na poradách vedoucích učebních skupin, kde jsou učitelé
seznamováni s plněnými úkoly a nejnovějšími poznatky z oblasti metodické práce. Při setkání
předmětových komisí se rozebírají a sjednocují nejnovější poznatky z oblasti metodiky
jednotlivých předmětů. Pedagogický sbor čerpá poznatky z oblasti metodické práce
z věstníků MŠMT, z internetových stránek daného ministerstva a omezeně z dokumentů
Ministerstva obrany, kde je oblast metodiky zapracována.
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Oblast metodické práce se výrazně promítne i do oblasti zpracovávání školních
vzdělávacích programů na základě RVP, které schválilo MŠMT.
Na MŠMT byla v únoru 2010 předložena žádost o udělení akreditace kombinovaného,
denního a dálkového studia vyšší odborné školy ve stávajícím oboru. Akreditace byla
schválena bez připomínek v září 2010 s platností do roku 2015.
Nejnovější poznatky z oblasti metodiky jsou přenášeny do praktické výuky. Úspěšně
se rozvíjí spolupráce s Univerzitou obrany v Brně, zejména K-106, která ve stejném oboru
připravuje vysokoškolské studenty a pro náš 2. a 3. ročník zabezpečila výuku na odborné
učebně ve dvoutýdenní (pro 2. ročník) a týdenní (pro 3. ročník) soustředěné přípravě v letním
období školního roku 2010/2011.
Někteří pedagogové se podíleli na publikační činnosti, byla vydána skripta pro výuku
předmětu psychologie krizového řízení.
h) Údaje o výsledcích vzdělávání studentů
Na konci školního roku 2010/2011 bylo klasifikováno celkem 8 studentů 1. ročníku
= 100%, 9 studentů 2. Ročníku = 100% a 5 studentů 3. ročníku = 100%. U třetího ročníku
bylo organizováno závěrečné absolutorium. Všech 5 studentů ukončilo úspěšně studium,
2 studenti byli hodnoceni výborně a 3 studenti velmi dobře. Absolutorium proběhlo v souladu
s platnými předpisy a zákony.

Z 8 studentů 1. ročníku získalo během studia na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
STANAG 6001 z Aj :
STANAG 6001

Počet studentů

SLP 1

5

SLP 2

3

SLP 3

0

Celkem

8
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i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti :
Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnila řada akcí v rámci Armády České republiky
i na veřejnosti, kde žáci a studenti školy vzorně reprezentovali Vojenskou střední školu
a Vyšší odbornou školu MO.

j) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti:
Při kontrolách u VOŠ MO nebyly z úrovně školy zjištěny závažné nedostatky. Výuka
probíhala podle schválené učební dokumentace a plánu soustředění. Dokumentace školy je
bez závad, vedena průběžně. Ze strany zřizovatele neproběhla ve škole inspekce zřizovatele
dle inspekční činnosti České školní inspekce.

k) Údaje o stavu a modernizaci učební a výcvikové základny
Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré
úrovni, studenti mají k dispozici vlastní učebnu, která je vybavena novým nábytkem. Odborná
učebna VOŠ byla dokončena a je vybavena 13 ks PC s připojením na internet, je
nainstalována interaktivní tabule, elektrické promítací plátno s dataprojektorem a tiskárnou.
Doplnění odborného SW bylo po dohodě s Univerzitou obrany v Brně (UO) a Sekcí
personální MO (SP) v Praze pozastaveno s tím, že škola bude využívat na speciální výuku
kapacity UO včetně školícího personálu.
l) Základní údaje o hospodaření školy
Škola je financována z rozpočtu MO ČR jako součást VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové. Výhradně na VOŠ MO byly čerpány prostředky na odměny externím učitelům ve
výši 202 765,-Kč
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Výroční zpráva
Vyhotoveno ve 2 výtiscích o 13 listech
Výtisk č. 1 – OVz SP MO Praha Ing. Milan MÁČEL
Výtisk č. 2 – pro spis
Vypracoval: pplk. Ing. Josef LORENZ
Schválil: plk. Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.
Opsal: pplk. Ing. Josef LORENZ
Vypravil: POI dne
Uloženo: POI počet listů: 13
Skartační znak:
Rok skartačního řízení:
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