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Schvaluji: ______________________________
Velitel plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA
VSŠ MO
za školní rok 2012/2013

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 dne 14. srpna
2007, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí
některá ustanovení školského zákona.
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1) 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.
Ve škole žáci studují středoškolský obor pro absolventy základních škol 78-42-M/01
Technické lyceum, 26-43-L/001 Mechanik elektronik (do konce školního roku 2012/2013)
a 26-41-M/01 Elektrotechnika. Jde o formu denního studia v délce trvání čtyř roků.
Pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance rezortu Ministerstva obrany, kteří
získali výuční list, je otevřen tříletý nástavbový studijní obor 64-41-L/524 Podnikání (do
konce školního roku 2012/2013) a 64-41-L/51 Podnikání, vše formou dálkového studia
v délce trvání tří roků.
V rámci celoživotního vzdělávání dále probíhají ve škole jazykové kurzy anglického
jazyka dle normy STANAG 6001 SLP 1 a 2, kurzy výpočetní techniky pro začátečníky
a pokročilé (ECDL) a rekvalifikační kurzy.
Přehled rekvalifikačních kurzů:
- daňová evidence
- účetnictví s využitím výpočetní techniky
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- obsluha osobního počítače
- tvorba webových stránek a publikování na internetu
- úprava digitálních obrázků a publikování na internetu
- počítačové kreslení a projektování (CAD).

Údaje o vedení školy:
Velitel VSŠ a VOŠ MO - plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.

56 let

Zástupce velitele - podplukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

51 let

Náčelník štábu - podplukovník Ing. Viliam BEKE

50 let

Náčelník oddělení vzdělávaní - pplk. Ing. Josef LORENZ

49 let

Velitel školního praporu - pplk. RSDr. Petr ZOUHAR

48 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:
Velení
Velitel školy

vrchní praporčík
ref.spol.st.správy a samosprávy

Zástupce velitele

Štáb

Oddělení vzdělávání

Náčelník štábu
Personální pracoviště
Personalistka
Personalistka
Organizační a plánovací odd.

Náčelník oddělení
zástupce náčelníka
organizační pracovník
metodik pro vzdělávání
starší pracovník štábu

Učební skupina jazyková a
humanitní
vedoucí skupiny

Náčelník oddělení

zást. ved. skupiny

Starší důstojník

9 x učitel

Pracoviště OMO

Učební skupina
přírodovědná

Pracoviště OI

vedoucí skupiny

Pracoviště KIS

zást. ved. skupiny

Oddělení logistiky
Náčelník oddělení
Vedoucí starší důstojník

4 x učitel
Učební skupina základních
odborných předmětů

Evidenční a účetní
prac.
2x účetní

Velitel praporu
zástupce velitele
výkonný praporčík
skupina humanitní
služby
vedoucí skupiny
knihovník
produkční a prog.
pracovník

1. školní rota
VR - vychovatel
ZVR - vychovatel
4 x VČ - vychovatel

2. školní rota
VR - vychovatel
ZVR - vychovatel

Skupina služeb

5 x učitel
Učební skupina managementu
a tělovýchovy

Finanční skupina
náčelník skupiny.

náčelník skupiny

účetní

starší instruktor
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rozpočtář

Školní prapor

vedoucí skupiny
zást. ved. skupiny

náč. skupiny
starší technik
starší.prac.štábu
2x řidič
skladnice

Osobní štáb velitele

4 x učitel

4 x VČ - vychovatel
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2) Charakteristika školního roku 2012/2013 a splnění hlavních úkolů školy
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové zabezpečovala
výuku pro žáky čtyřletého denního studia, tříletého nástavbového dálkového studia, kurzů
výpočetní techniky – ECDL, rekvalifikačních kurzů a spolupracovala při výuce intenzivních
a zdokonalovacích kurzů anglického jazyka dle normy STANAG 6001 SLP 1 a 2. Výuka
probíhala podle schválených učebních tematických plánů pro všechny druhy studia
s odpovídajícím personálním i materiálním zabezpečením.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO je jedním ze středisek jazykové
přípravy vojáků z povolání a občanských zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany. Škola
je zařazena do sítě Asociace středoškolských klubů, což vytváří podmínky pro mimotřídní
práci se žáky a pro případné zahraniční aktivity.
Zabezpečení výuky
Hlavním úkolem Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO a oddělení
vzdělávání bylo všestranně zabezpečit výuku všech oborů a forem studia jak po personální,
tak i materiální stránce a vytvořit podmínky, při kterých by došlo k minimálnímu narušení
průběhu školního roku. Výuka byla ovlivněna několika faktory, zejména pak účastí žáků na
akcích organizovaných rezortem Ministerstva obrany, např. Den pozemního vojska „Bahna
2013“, Dny NATO v Ostravě-Mošnově, Rožnovská valaška a akce spojené s reprezentací
školy jak v rámci rezortu Ministerstva obrany, tak i v civilním sektoru. Přesto však probíhala
výuka po celý školní rok organizovaně a tematické plány byly splněny ve všech předmětech
na odpovídající úrovni. Všechny čtyři učební skupiny se podílely na aktualizaci učebních
plánů, programů i tematických plánů pro Vojenskou střední školu MO. Při zpracování
základních učebních dokumentů a školních vzdělávacích programů jsme vycházeli
z dokumentace schválené MŠMT a z platných zákonů a vyhlášek MŠMT a rezortu
Ministerstva obrany. Do vyučování byla vhodně zařazena aktuální témata, která byla
předepsána organizačně-metodickými pokyny na uplynulý školní rok.
Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu (zabezpečení všech forem studia
dle věstníku MO o vzdělávacích aktivitách) byly v uplynulém školním roce splněny.
Dosažené studijní výsledky se oproti uplynulému školnímu roku mírně zlepšily, a to
především u žáků denního studia. Třída C4A třídního učitele Bc. Ondřeje KOMŮRKY
dosáhla nejlepšího průměrného prospěchu mezi třídami.
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V průběhu školního roku se pedagogové oddělení vzdělávání výrazněji zaměřili na
probíranou tematiku k maturitám u finálních ročníků, především u žáků dálkového studia.
Pedagogičtí pracovníci se i v tomto roce zúčastnili školení k maturitám.
U studijního oboru vzdělávání 26-41-L/01 Elektrotechnika spolupracujeme se SOŠ
a SOU Lanškroun, která pro naše žáky daného oboru zabezpečuje učební praxi.
3) Přehled oborů vzdělávání vyučovaných ve škole a zařazených ve školském rejstříku
Kmenový obor:

7842 M Lyceum

Kód a název oboru: 78-42-M/01

Technické lyceum (dle ŠVP)

Čtyřleté denní studium:
Délka přípravy:

4 roky

Studijní obor je určen pro:

hochy a dívky se zájmem o techniku, matematiku,
přírodní vědy, informatiku a jazyk

Základní podmínky pro přijetí:

úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění
kritérií

přijímacího

řízení,

zdravotní

způsobilost

uchazeče, fyzická zdatnost
Způsob ukončení přípravy:

maturitní zkouška

Poskytované vzdělání:

úplné střední odborné

Kmenový obor:

2643 L Elektronika

Studijní obor:

26-43-L/001 Mechanik elektronik – dobíhající studijní obor (rok 2013)

Kmenový obor:

2641 L Elektrotechnika

Kód a název oboru: 26-41-L/01 Elektrotechnika (dle ŠVP)
Čtyřleté denní studium:
Délka přípravy:

4 roky

Studijní obor je určen pro:

chlapce i dívky se zájmem o elektrotechniku,
matematiku, informatiku a anglický jazyk

Základní podmínky pro přijetí:

úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění
kritérií

přijímacího

řízení,

uchazeče, fyzická zdatnost
Způsob ukončení přípravy:

maturitní zkouška

Poskytované vzdělání:

úplné střední odborné
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Kmenový obor:

6441 L Podnikání v oborech

Studijní obor:

64-41-L/524 Podnikání – dobíhající studijní obor (rok 2013)

Kód a název oboru: 64-41-L/51 Podnikání (dle ŠVP)
Délka přípravy:

3 roky

Studijní obor je určen pro:

vojáky z povolání a občanské zaměstnance v rezortu
MO, kteří mají zájem být profesionálním zaměstnancem
armády

Základní podmínky pro přijetí:

úspěšné ukončení středního odborného učiliště, získání
výučního listu, splnění kritérií přijímacího řízení,
zdravotní způsobilost uchazeče, být vojákem z povolání
nebo občanským zaměstnancem rezortu MO

Způsob ukončení přípravy:

maturitní zkouška

Poskytované vzdělání:

úplné střední odborné

Stručný popis oboru
Studijní obor Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku
a přírodní vědy, kteří mohou po jeho absolvování pokračovat ve vysokoškolském studiu
technického směru. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů
a vybavit je takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní
adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín. Technické lyceum
přispívá ke zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na Univerzitě obrany, případně VOŠ a VŠ
příslušného zaměření. Jedná se tedy o podchycení části populace, která může úspěšně
provádět zásadní technické inovace, v rámci armády studovat na Univerzitě obrany nebo
vykonávat základní poddůstojnické a praporčické funkce v rezortu Ministerstva obrany.
Studijní obor je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím
požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání, avšak s prohloubenou výukou
některých profilových všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika,
přírodovědné předměty a anglický jazyk. Součástí studijního oboru jsou i základy odborného
vzdělávání, které se opírají o obecně technické disciplíny a o klíčové dovednosti.
Pojetí studijního oboru je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména
na rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat
získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody
a postupy.
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Studijní obor je koncipován ve dvou oblastech - jednu tvoří základní učivo všeobecně
vzdělávací i odborné povinné pro všechny žáky, druhou, menší část, představuje učivo
variabilní (volitelné). Funkcí volitelného učiva je vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky,
a tak přispět k jejich správnému profesnímu rozhodnutí a současně prohloubit jejich přípravu
směrem ke zvolenému oboru dalšího studia a praxe u útvarů a zařízení AČR.
Studijní obory Mechanik elektronik a Elektrotechnika jsou obory se širokým základem
a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti
spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením,
testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měřicí
a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení,
spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících
s elektronickými zařízeními a přístroji.
Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů v oborech pružně reagujících
na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní
činnosti na elektronických systémech daného oboru. Celá výchova bude zaměřena
na poznávání všech nových vývojových trendů, které jsou rozhodujícími prvky v technickém
rozvoji elektroniky a elektronických systémů. Po zvládnutí teoretické i praktické výuky
vykoná absolvent maturitní zkoušku, která bude garantem úplného středního odborného
vzdělání. Stane se dobrým odborníkem se širokým všeobecným i odborným rozhledem. Může
se ucházet o studium na vysokých školách ve všech formách pomaturitního studia.
Absolventi studijního oboru Podnikání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se
všeobecným a odborným vzděláním. Jejich příprava je směřována do tří základních oblastí
– rozvoj osobnosti žáka, příprava pro pracovní uplatnění ve vojenském prostředí a pro život
v občanské společnosti.
Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému
zvládnutí pracovních povinností v armádě a podnikatelských aktivit v civilním životě.
V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat
poznatky z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva,
managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situace. Důraz je kladen na zvládnutí
komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na
práci s informacemi.
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Pojetí studijního oboru je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků,
ale zejména na rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit
problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní
pracovní metody a postupy.
U tříletého dálkového nástavbového studia je vzdělávací obsah určen především pro
vojáky a občanské zaměstnance pracující v rezortu MO, kteří po jeho absolvování budou
působit jako profesionální vojáci na určených funkcích v české armádě.
4) Personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2012/2013 ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole
Ministerstva obrany v Moravské Třebové pracovalo 81 vojáků z povolání a občanských
zaměstnanců. Zkrácený přehled hlavních funkcionářů školy:
Hodnost, titul, jméno a příjmení

Funkce
Velitel školy

plk. Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph. D.

Zástupce velitele

pplk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

Náčelník štábu

pplk. Ing. Viliam BEKE

Kaplan

kpt. Petr ŠABAKA S.T.B.

Vrchní praporčík

nprap. Tomáš REIMER

Náčelník oddělení logistiky

mjr. Ing. Jiří JONÁŠ

Náčelník oddělení vzdělávání

pplk. Ing. Josef LORENZ

Metodik

o.z. Ing. Jiří KOPEČNÝ

Vedoucí učební skupiny jazykové
a humanitní

o.z. Mgr. Andrea MARTINKOVÁ

Vedoucí učební skupiny přírodovědné

o.z. RNDr. Irena ŠAFÁROVÁ

Vedoucí učební skupiny základních

o.z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

odborných předmětů
Náčelník učební skupiny managementu a

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD

tělovýchovy
Velitel školního praporu

pplk. RSDr. Petr ZOUHAR
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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 AS-PO.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:


o.z. Mgr. Richard CVRKAL pokračuje v kombinovaném bakalářském studiu obor
Aplikovaná informatika na UP Olomouc.



Pedagogický sbor školy absolvoval v průběhu školního roku e-learningové školení
a semináře k maturitní zkoušce (ve funkcích zadavatelů, hodnotitelů …).



Proběhlo i mnoho jednodenních metodických seminářů k jazykové přípravě v Ústavu
jazykové přípravy (ÚJP) ve Vyškově, Sekci personální MO (SP) v Praze, kterých se
zúčastnili vyučující cizích jazyků a náčelník oddělení vzdělávání.

Celkový přehled o vzdělání pedagogických pracovníků
Pedagogický sbor v počtu 33 je plně kvalifikován, věkový průměr (cca 45 roků).
Vzdělání

PaedDr. RNDr. Ing.

Mgr.

Bc.

Bez titulu
s ped. vz.

Vysokoškolské

1

5

8

13

5) Údaje o přijímacím řízení
Čtyřleté studium:
Přijímací

řízení

pro

čtyřleté studium se konalo ve
dnech 23. a 24. dubna 2012 pro
obor

vzdělání

Technické
o

studium

78-42-M/01

lyceum.
oboru

Zájem
vzdělání

Technické lyceum byl značný.
Bylo

podáno

celkem

251

přihlášek, z toho 189 chlapců
a

62

dívek.

K přijímacím

zkouškám se dostavilo 220

11

2
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uchazečů, z toho 163 chlapců a 57 dívek. Řada dalších uchazečů neprošla zdravotními
prohlídkami ve vojenských nemocnicích.
Směrné číslo pro přijetí do školy na školní rok 2012/2013 bylo stanoveno Sekcí
personální Ministerstva obrany na 90 žáků. Tento počet studentů byl naplněn na základě
dosažených výsledků u přijímacích zkoušek. V oboru Technické lyceum byly otevřeny tři
třídy.
Úroveň znalostí u uchazečů o čtyřleté studium byla celkově slabší než v loňském roce.
Výrazně se to projevilo hlavně v českém jazyce. Vzrůstající úroveň oproti minulým rokům se
prokázala v cizích jazycích.
Přijímací zkoušky u čtyřletého studia se skládaly z písemného testu z českého jazyka,
matematiky, cizího jazyka (anglický nebo německý jazyk) a z tělesné výchovy.
Ke studiu do prvního ročníku po schválení Sekcí personální Ministerstva obrany bylo
nakonec přijato celkem 96 žáků, z toho 20 dívek a 76 chlapců.
Tříleté studium:
Pro přijímací řízení tříletého dálkového studia studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání
bylo vyhlášeno přijímací řízení ve dnech 9. a 10. 5. 2012. Přijímací zkoušky uchazečů
o studium se nekonaly. Byli přijati všichni přihlášení uchazeči v celkovém počtu 43 žáků. Ke
studiu nastoupilo 30 žáků.
Přehled o přijímacím řízení čtyřleté denní studium:
Studijní obor: Technické lyceum
Počet uchazečů
Druh
studia

Směrné číslo

Čtyřleté
denní
studium
Celkem:

Celkem
nastoupilo

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato ke
studiu

Nastoupilo
ke studiu

90

163 Ch
57 D

76 Ch
20 D

75 Ch
20 D

95

90

220

96

95

95
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Tříleté dálkové studium:
Počet uchazečů
Druh
studia

Směrné číslo

přijímací
řízení se
nekonalo

Přijato ke
studiu

Nastoupilo
ke studiu

Celkem
nastoupilo

Tříleté
dálkové
studium

60

38 M
5 Ž

38 M
5 Ž

28 M
2Ž

30

Celkem:

60

43

43

30

30

6) Údaje o počtech žáků
V školním roce 2012/2013 měla škola celkem 18 tříd s 409 žáky (301 žáků denního
studia

a

108

žáků

dálkového

studia).

Vyučovaly

se

studijní

obory

VSŠ

(78-42-M/01 Technické lyceum; 26-41-M/01 - Elektrotechnika, 26-43-L/001 Mechanik
elektronik - denní studium; 64-41-L/524 Podnikání, 64-41-L/51 Podnikání - dálkové
studium).
Studium ve školním roce 2012/2013 zahájilo 409 žáků a ukončilo 394 žáků.
Skutečný stav žáků k 30. 6. 2013
Třída
C1A

Zahájilo šk. rok
31

Ukončilo šk. rok
32

Přestup z jiné SŠ (+)
5

Ukončení (-)
4

C1B

31

32

2

1

C1C

33

26

-

7

C2A

24

23

1

2

C2B

25

24

-

1

E2A

23

22

-

1

C3A

25

25

-

-

C3B

23

23

-

-

C3C

20

20

-

-

C4A

24

24

-

-

C4B

21

21

-

-

M4A

21

21

-

-

T1A

15

14

-

1

T1B

18

13

-

5

T2A

18

18

-

-

13
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Třída
T2B

Zahájilo šk. rok
18

Ukončilo šk. rok
17

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
1

T3A

19

19

-

-

T3B

20

20

-

-

Celkem

409

394

8

23

Skutečný stav žáků k 31. 8. 2013 – po opravných zkouškách a ukončení žáků pro neprospěch
Třída

Zahájilo šk.
Rok

Ukončilo
studium

Přestup
z jiné SŠ
(+)

Ukončení (-)
k 30. 6. 2103

C1A
C1B
C1C
C2A
C2B
E2A
C3A
C3B
C3C
C4A
C4B
M4A
T1A
T1B
T2A
T2B
T3A
T3B
Celkem

31
31
33
24
25
23
25
23
20
24
21
21
15
18
18
18
19
20
409

25
27
25
21
23
18
22
21
18
24
21
21
14
11
17
14
19
20
361

5
2
1
8

4
1
7
2
1
1
1
5
1
23

Opravné zkoušky
(-)
a ukončení studia
k 31. 8. 2013
7
5
1
2
1
4
3
2
2
2
1
3
33

Ve školním roce 2012/2013 se zvýšil počet žádostí žáků 1. ročníku o ukončení studia
z prospěchových důvodů.
7) Údaje o procesu vzdělávání
Pedagogický sbor školy se schází pravidelně, ať už při poradách s náčelníkem
oddělení vzdělávání, 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
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obrany, kde je oblast metodiky zapracována. Využíváme i vzdělávací semináře pořádané
NIDV, CCV, zejména pak NIDV v Pardubicích.
V oblasti jazykové přípravy jsme čerpali ze závěrů konferencí, zasedání metodické
rady cizích jazyků rezortu Ministerstva obrany vedené ředitelem ÚJP Brno a jednání na Sekci
personální Ministerstva obrany k této oblasti. Vyučující jazyků po návratu ze zahraničních
stáží předávají získané poznatky svým kolegům, kteří je využívají ve své pedagogické práci.
Oblast metodické práce se výrazně promítá i do oblasti aktualizace a zpracovávání školních
vzdělávacích programů na základě RVP, které schválilo MŠMT.
Nejnovější poznatky z oblasti metodiky jsou přenášeny do praktické výuky a odrazily
se ve výrazném zlepšení výsledků maturitních zkoušek žáků 4. ročníku denního studia
a 3. ročníku dálkového studia v anglickém a českém jazyce, ve zvýšení úspěšného zvládnutí
zkoušek STANAG 6001 SLP 1 a 2, a to zejména u žáků 4. ročníku, a v neposlední řadě
i v počtu žáků, kteří byli přijati ke studiu na Univerzitu obrany v Brně.
8) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Na konci školního roku 2012/ 2013 ke dni 30. 6. 2013 bylo klasifikováno celkem 392
žáků. Z tohoto počtu bylo 292 žáků čtyřletého denního studia a 100 žáků dálkového studia.
Čtyřleté denní studium: z celkového počtu 292 žáků prospělo 7 žáků s vyznamenáním,
239 prospělo a 46 neprospělo – z toho 1 neklasifikován.
Tříleté dálkové studium: z celkového
počtu 110 žáků prospěli 4 žáci s vyznamenáním,
82 prospělo a 14 žáků neprospělo- z toho 2
neklasifikováni.

Studijní výsledky závěru šk. roku 2012/2013
Typ studia

4–leté
denní
3-leté
dálkové
Celkem

Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

Počet

%

288

13

4,51

239

82,99

30

10,42

113

4

3,54

84

74,34

24

21,24

401

17

4,24

323

80,55

54

13,47

15

Výroční zpráva
4-leté denní studium 4. ročník
Třída
C4A
C4B
M4A

Počet
žáků
24
21
21

V
1
2
1

Hodnocení
P
5
23
19
20
-

N
-

Průměrný
prospěch
2,285
2,438
2,663

Třídní učitel
o.z. Bc. Ondřej KOMŮRKA
o.z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

o.z. Ing. František FELKL

4-leté denní studim 1. – 3. ročník
Třída
C1A
C1B
C1C
C2A
C2B
E2A
C3A
C3B
C3C

Počet
žáků
31
32
26
23
24
22
25
23
20

Hodnocení
P
5
18 13
26
6
24
2
20
2
23
1
15
7
15
8
21
2
15
5

V
0
0
0
1
0
0
1
0
1

N
1
-

Průměrný
prospěch
2,980
2,761
2,739
2,680
2,699
2,967
2,736
2,723
2,750

Třídní učitel
o.z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ

o.z. RNDr. Hana NEČASOVÁ
o.z. Ivan MAREČEK
o.z. PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ
o.z. Ladislav DOSTÁL
o.z. Libuše KOŘÍNKOVÁ
o.z. RNDr. I. WILNEROVÁ
o.z. Mgr. Radek KONEČNÝ
o.z. Ing. Igor FABIAN

3-leté dálkové studium 3. ročník
Třída
T3A
T3B

Počet
žáků
18
20

Hodnocení
V
P
5
N
2
15
1
0
1
19
0
0

Průměrný
prospěch
2,565
2,496

Třídní učitel
o.z. RNDr. Jana ŠANDOVÁ
o.z. RNDr. Jana ŠANDOVÁ

3-leté dálkové studium 1. – 2. ročník
Třída
T1A
T1B
T2A
T2B

Počet
žáků
14
13
18
17

V
0
0
0
1

Hodnocení
P
5
N
12
2
9
3
1
15
3
12
4
-

Průměrný
prospěch
2,537
2,566
2,765
2,732

Třídní učitel
o.z. Ing. Jaroslav ZEMAN
o.z. Ing. Jaroslav ZEMAN
o.z. Mgr. Richard CVRKAL
o.z. Mgr. Richard CVRKAL

Opravné zkoušky proběhly ve dnech 27. a 28. 8. 2013. Ze 48 žáků neprospělo 22.
Maturitní zkoušky se uskutečnily v jarním a podzimním období, vždy ve dvou řádných
stanovených termínech.
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Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy) se konala ve dnech
2. – 6. 5. 2013 (jarní období), 2. – 4. 9. 2013 (podzimní období); profilová část
a ústní část společných maturitních zkoušek se konaly ve dnech 20. – 24. 5. 2013 (jarní
období), 11. 9. 2013 (podzimní období).
Maturitní zkoušky byly po všech stránkách dobře připraveny. Jejich průběh byl
plynulý a bezproblémový. Velkou zásluhu na tom měly maturitní komise v čele s předsedy
maturitních komisí. Velmi zodpovědně k maturitám přistoupili všichni zkoušející, přísedící,
zadavatelé, hodnotitelé a v neposlední řadě i většina žáků. Žáci prodali nabyté vědomosti
a jejich chování a vystupování bylo na velmi dobré úrovni. Organizačně pak dobře
zabezpečili hladký průběh maturit příslušníci velitelského sboru, třídní učitelé o.z. Bc. Ondřej
KOMŮRKA, o.z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ, Ing. František FELKL a o.z. Mgr. Jana
ŠANDOVÁ a příslušníci oddělení vzdělávaní, především pplk. Ing. Josef LORENZ, o.z. Mgr.
Josef KUČERA a o.z. Vladislava KNÁPKOVÁ.
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 - čtyřleté denní studium
Maturitní

ročník

měl

při

závěrečné klasifikaci celkem 66 žáků.
Při závěrečné klasifikaci prospěli všichni
žáci. Maturitní zkoušky vykonalo 64
žáků.

žáci

2

neuspěli

u maturit (1 žák neudělal didaktický test
společné

části

maturitní

zkoušky

z matematiky; 1 žák neudělal ústní
zkoušku

společné

části

maturitní

zkoušky z anglického jazyka).
Přehled o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013:
Druh
školení
4-leté studium
C4A
4-leté studium
C4B
4-leté studium
M4A
Celkem 4-leté
studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

24

24

100

-

-

21

20

95,24

1

4,76

21

20

95,24

1

4,76

66

64

96,97

2

3,03
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 - tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 38 žáků. Z tohoto počtu
neprospěli při závěrečné klasifikaci 2 žáci, kteří konali v měsíci červnu opravné zkoušky
a jeden z nich neuspěl. Danému žáku velitel školy povolil opakování 3. ročníku. Maturitní
zkoušky vykonalo 37 žáků a z toho 3 žáci neuspěli (2 žáci neudělali ústní zkoušku společné
části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z toho 1 žák zároveň neudělal
profilovou část maturitní zkoušky z ekonomiky a chodu podniku; 1 žák neudělal profilovou
část maturitní zkoušky z ekonomiky a chodu podniku).

Druh
školení
3-leté studium
T3A
3-leté studium
T3B
Celkem 3-leté
studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

18

17

94,44

1

5,56

20

18

90,00

2

10,00

38

35

92,11

3

7,89

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013- čtyřleté denní a tříleté dálkové
studium
Druh
školení

Celkem
klasif.

Den. a dálkové
studium

104

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%
98

94,23

6

5,77

Kurzy ECDL:
Pod vedením Ing. Pavla NAVRÁTILA a o. z. Antonína NOVÁKA byly organizovány
kurzy výpočetní techniky zaměřené zejména na přípravu k mezinárodním testům počítačové
gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence). Kurzy byly připraveny na velmi
dobré úrovni, účastníci přistoupili ke zvládnutí testů zodpovědně a zkoušky byly ukončeny
úspěšně. Kurzy byly využity také k rekvalifikaci zaměstnanců rezortu MO. Poprvé byly do
nabídky zařazeny i kurzy zaměřené na tvorbu webových stránek, počítačovou grafiku a CAD.
Ve školním roce 2012/2013 bylo VSŠ a VOŠ MO nabízeno celkem deset kurzů ECDL, z toho
se šest kurzů nekonalo z důvodu malého počtu zájemců.
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Kurzy ECDL ve školním roce 2012/2013
Č. kurzu

Název kurzu

2012-03Z

pro začátečníky

5. – 23. 11. 2012

2013-01Z

pro začátečníky

18. 2. – 8. 3. 2013

2013-02W

tvorba webových
stránek
základy počítačové
grafiky

11. – 22. 3. 2013

2013-03G

Délka Plánovaný Skutečný
počet
počet
3
12
11
týdny
3
12
5
týdny
2
12
6
týdny
2
12
5
týdny

Datum

25. 3. – 5. 4. 2013

Jazykové zkoušky STANAG 6001:
Přehled o jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2012/2013 ke dni
30. 6. 2013.
třída

Počet
žáků

angličtina

němčina

ruština

SLP
2
-

SLP
3
-

SLP
1
1

SLP
2
-

SLP
3
-

SLP
1
-

SLP
2
-

francouzština

C1A

33

SLP
1
-

C1B

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2A

25

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2B

24

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

E2A

23

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

C3A

25

12

7

-

-

-

-

-

-

-

-

C3B

23

13

1

-

4

1

-

-

-

-

-

C3C

20

8

4

-

1

-

-

-

-

-

-

C4A

24

24

7

2

9

-

-

1

-

5

-

C4B

21

21

3

-

10

-

-

9

-

-

-

M4A

21

21

3

2

-

-

-

-

-

-

-

Celk.

304

101

27

4

25

1

-

10

-

5

-

SLP 1

SLP 2

-

-

Ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO probíhá příprava vojáků
z povolání a občanských zaměstnanců ke složení jazykové zkoušky STANAG 6001 SLP 1 a 2
z anglického jazyka. Příslušníky rezortu MO připravuje agentura PAROLE – jazyková
a vzdělávací agentura. Ve škole probíhají integrované a intenzivní jazykové kurzy s dotací až
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500 h. a kurzy zdokonalovací s dotací 150 h. ke zkoušce STANAG 6001 SLP
1 a 2.
Kurzy AJ ve školním roce 2012/2013
Škola

Poř.č.

VSŠ

124.

VSŠ

69.

VSŠ

123.

Termín

Plán. počet

Skut.
počet

1111

03.09.-05.12.2012

12

12

2222

22.10.-30.11.2012

20

16

2222

29.10.-07.12.2012

20

19

Typ kurzu
Intenzivní
Cílová způsobilost
Intenzivní
Cílová způsobilost
Intenzivní
Cílová způsobilost

Pozn.: ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 nebyly jazykové kurzy organizovány.
9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnila řada akcí v rámci Armády České republiky i na
veřejnosti, kde žáci školy vzorně reprezentovali Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou
školu MO.


Dne 8. 3. 2013 proběhl v sále Na Písku 20. reprezentační ples velitele školy.



Dne 28. 3. 2013 zabezpečila škola oslavy Dne učitelů za účelem setkání všech učitelů
z Moravské Třebové a blízkého okolí.



24. – 27. 5. 2013 se zúčastnili vybraní žáci školy 55. mezinárodní vojenské poutě do
francouzských Lurd.



Dne 5. 6. 2013 uspořádala škola ve spolupráci s DDM Moravská Třebová dětský den
pro děti mateřských škol z Moravské Třebové a okolí.



Ve dnech 7. – 9. 6. 2013 se podíleli vybraní žáci školy na zabezpečení
20. mezinárodního armádního folklorního festivalu v Rožnově pod Radhoštěm.



Dne 12. 6. 2013 zabezpečovali žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové soutěž pro
žáky základních a středních škol - Battlefield J. Potůčka pořádaný Československou
obcí legionářskou, konaný v Pardubicích – Trnová a v Přelouči.



dne 18. 6. 2013 zabezpečovali žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové soutěž pro žáky
základních škol - Battlefield J. Kubiše a J. Gabčíka pořádaný Československou obcí
legionářskou, konaný v Praze – lanové centrum PROUD.



23. 6. 2013 se žáci zúčastnili pietního aktu v obci Ležáky.
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Dne 20. 6. 2013 uspořádala škola branný závod pro žáky osmých tříd základních škol
z Moravské Třebové a okolí.



Dne 21. 6. 2013 uspořádala škola ve spolupráci s DDM Moravská Třebová branný
závod pro děti mateřských škol z Moravské Třebové a okolí.



Dne 31. 8. 2013 se podíleli vybraní žáci školy na zabezpečení Dne pozemního vojska
– BAHNA 2013.

Sportovní úspěchy ve školním roce 2012/2013- Soutěže středních škol
K tradičním vztahům školy a veřejnosti řadíme účast našich sportovních družstev
na soutěžích středních škol okresu Svitavy a Pardubického kraje v rámci Asociace
středoškolských sportovních klubů. Dále reprezentační družstva školy pod vedením o. z. Ing.
Jaroslava FLIEGERA a o. z. Radka KONEČNÉHO se zúčastnila sportovních akcí v rámci
AČR.
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Dne 11. 10. 2012 se uskutečnil fotbalový turnaj chlapců středních škol o Pohár Josefa
Masopusta – obvodní kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 18. 10. 2012 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise družstev chlapců středních
škol – obvodní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2012 proběhl přebor MO a PPÚZ MO ve florbalu, kde se
naši žáci umístili na 4. místě.



Dne 1. 11. 2012 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise družstev chlapců středních škol
– okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 6. 11. 2012 proběhl turnaj středoškolské futsalové ligy chlapců středních škol
okresu Svitavy – kvalifikační kolo. Družstvo školy obsadilo 3. místo.



Dne 13. 11. 2012 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol okresu
Svitavy – kvalifikační kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 13. 11. 2012 se uskutečnil basketbalový turnaj dívek středních škol okresu
Svitavy – kvalifikační kolo. Družstvo školy obsadilo 3. místo.



Dne 29. 11. 2012 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu chlapců – kvalifikace.
Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 22. 1. 2013 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol chlapců – obvodní kolo,
kde se družstvo školy umístnilo na 1. místě.



Dne 22. 1. 2013 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol dívek – obvodní kolo, kde
se družstvo školy umístilo na 2. místě.



Dne 22. 1. 2013 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol dívek – okresní kolo, kde
se družstvo školy umístilo na 3. místě.
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10) Údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů
Hlavní úkoly v oblasti prevence SNJ u školy se splnily.


Pokračovalo se v realizaci úkolů dle dokumentu Koncepce P-SNJ na období 2010 až
2014 v souladu s rozkazem MO č. 53/2010 a Metodického pokynu pro rozpočtování a
hodnocení účelnosti výdajů na aktivity související s prevencí SNJ na období 2011 až
2014.



Zabezpečila se cílená osvěta pro žáky školy v oblasti nebezpečí OPL, alkoholických
nápojů, tabákových výrobků, pohlavních chorob a neplánovaného rodičovství.



Pokračovalo se v zabezpečení výzkumného úkolu MO na téma Optimalizace přípravy
vojenského profesionála ve spolupráci s CASRI Praha, příspěvkovou organizací MO.



V oblasti kultury, zájmu a sportu se vytvářely maximální podmínky pro rozvoj
a organizování řízených volnočasových aktivit pro žáky školy a zaměstnance.
Spolupracovali jsme s kulturními a sportovními službami města Moravská Třebová
a okolních měst.
Důraz činnosti prevence SNJ byl kladen na formování vztahů v kolektivech čet (tříd)

a na zákaz užívání návykových látek včetně alkoholu v areálu školy. Vzhledem k věku žáků
je sledován i zákaz kouření.
Ve školním roce 2012/2013 pracovala komise prevence SNJ pod řízením ZV VSŠ
a VOŠ MO pplk. gšt. Ing. Zdeňka MACHÁČKA. Post metodika prevence SNJ zastával
zástupce velitele školního praporu mjr. Ing. Karel KYSELKA. Počet členů komise v tomto
období bylo 7 vojáků z povolání a 2 občanští zaměstnanci. Velitel školy plk. Ing. Vojtěch
NĚMEČEK, Ph.D. byl pravidelně seznamován se závěry a činností komise prevence SNJ u
VSŠ a VOŠ MO a čerpáním prostředků na zabezpečení osvěty, kontroly a řízených
volnočasových aktivit pro žáky školy. Prostředky na zabezpečení prevence SNJ byly hlavně
směřovány na cílové skupiny z řad žáků čtyřletého studia školy. Finanční zajištění prevence
SNJ umožnilo škole zabezpečit plnohodnotný a rozmanitý řízený volný čas žákům školy
v oblasti zájmové, sportovní, kulturní a společenské.
Finanční prostředky byly využity efektivně, hospodárně, cíleně a přinesly žákům
pravidelnou a bohatou nabídku volnočasových činností. Škola přistupovala k zabezpečení
volného času dle známého pořekadla „Kdo něco dělá, nezlobí.“
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V rámci Programu protidrogové politiky bylo u VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2012/2013
zabezpečeno:
Vzdělávání, osvěta
Metodik prevence mjr. Ing. Karel KYSELKA se zúčastnil během školního roku
2012/2013 několika odborných zaměstnání pro školní metodiky prevence a výchovné poradce
škol a školských zařízení, které zabezpečovala Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad
Orlicí.
Pro žáky školy byly zabezpečeny odborné přednášky:
pro 1. ročník na téma: „Sex a partnerské vztahy“ – účast 95 % žáků
„Nebezpečí omamných a psychotropních látek“ – účast 93 % žáků
Pro 2. ročník na téma „Kyberšikana“ – účast 96 % žáků
Pro 3. ročník na téma „Šikana“
„Zdravotnický seminář“
Pro 4. ročník přednáška o finanční gramotnosti – účast 87 % žáků
„Zdravotnický seminář“
Pro žáky 1. ročníku proběhlo po četách v rámci volnočasových aktivit dvoudenní zaměstnání
v oblasti pedagogiky zážitku – stmelování kolektivů – účast 100% žáků.
Pro zaměstnance školy bylo uskutečněno zaměstnání v rozsahu 4 hodin dle RMO č. 53/2010
na téma: „Zdravotní gramotnost“ a „Stres, zvládání stresových situací a syndrom vyhoření“.
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Diagnostikování drog a alkoholu
V průběhu školního roku 2012/2013 bylo provedeno u žáků VSŠ a VOŠ MO 89
kontrol na přítomnost alkoholu v dechu. Přestupky s požitím alkoholu byly provedeny ve
večerních nebo nočních hodinách - v době volna žáků. V době výuky nebyl zjištěn žádný
přestupek ohledně požití alkoholu. Všechny zjištěné pozitivní případy byly řešeny pohovorem
a rozborem přestupku s metodikem prevence SNJ a kázeňsky řešeno s velitelem školního
praporu a velitelem školy.
Dále bylo provedeno 105 kontrol na přítomnost OPL v moči žáků školy. Všechny výsledky
byly negativní.
Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u metodika prevence SNJ.

Literatura
Za částku 3250,- Kč byly zakoupeny zajímavé a přehledně zpracované brožurky
ohledně OPL, alkoholu, nikotinu, čichavých látek a prášků. Materiál byl předán vedoucím
pracovníkům, velitelům čet a rot jako pomůcka pro práci s podřízenými a žáky školy v oblasti
prevence SNJ. Dále byl materiál předán žákům, kteří projevili zájem, při návštěvách školního
klubu a zaměstnancům školy při návštěvách školní knihovny.
Sportovní akce


Vstupenky na hokejové utkání Pardubice x Chomutov



Vstupné do Lanového centra v Olomouci

Komise P-SNJ odsouhlasila a zakoupila permanentky:


Bowling – účast 75% žáků školy a 25% zaměstnanců



Squash – účast 65% žáků školy, 35% zaměstnanců



Aquacentrum – účast 1x měsíčně autobus tj. 45 žáků školy (9 návštěv)



Hokej – TJ Slovan Moravská Třebová – účast 1x týdně 15 žáků, 5 zaměstnanců

Kulturní a kulturně vzdělávací programy


Společenská výchova – taneční kurz pro žáky 2. ročníku – účast 50 žáku
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V rámci Programu prevence kriminality bylo u VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2012/2013
zabezpečeno:
Vzdělávání
V oblasti prevence kriminality škola zabezpečila vzdělávací aktivity v oblasti kultury.


Diskotéka – účast 78% žáků



Vstupenky do kina v Olomouci pro zájemce z řad žáků školy - 90% žáků



Exkurze do Lešan pro 1. ročník



Vánoční koncert Jaroslava Hutky



Divadelní představení „Doma u Hitlerů“ v Moravské Třebové



Divadelní představení „Caveman“ v Moravské Třebové



Divadelní představení „Petrolejové lampy“ v Klicperově divadle v Hradci Králové



Beseda s olympioniky



Koncert Robbie Williams Revival



Výstava „Tutanchamon“ v Praze – 40 žáků, 2 zaměstnanci



Audiovizuální program Afrika v Moravské Třebové – účast 100 žáků



Beseda s veterány z 2. světové války



Koncert swingového orchestru Františka Zeleného – účast 70 zaměstnanců

Aktivní využívání volného času
Cílem výchovy je maximální a smysluplné využití volného času jednotlivců.
V rámci řízených volnočasových aktivit VSŠ a VOŠ MO nabídla žákům školy v roce
2012/2013 tyto zájmové a sportovní kroužky:
Název kroužku

Zodpovědný vedoucí

Čas a místo

Florbal
dívky a chlapci

o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER

Po: 18:15 – 20:00 h
St: 18:15 – 20:00 h
Stará tělocvična

Sálová kopaná

o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER

Út: 16:00 – 17:30 h
Čt: 18:15 – 20:00 h
Stará tělocvična

Sebeobrana

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD

Po 16:00 – 17:30 h
St: 15:00 – 17:30 h
Čt: 18:15 – 20:00 h
Stará tělocvična,
hřiště, překážková
dráha, budova č. 35
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Sebeobrana - nováčci

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD

MUSADO

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD
+ instruktoři MUSADO

Letecký pětiboj a
gymnastika

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD

Střelecký kroužek

prap. Stanislav HANÁK

Atletický kroužek

o. z. Mgr. Ladislav DOSTÁL

Horolezecký kroužek

o. z. Mgr. Ivan MAREČEK

Aerobik

o. z. Mgr. Bedřiška
SCHNEIDEROVÁ

Sauna chlapci

mjr. Ing. Karel KYSELKA
kpt. Petr ŠABAKA, S.T.B.

Sauna dívky

o. z. Andrea HANÁČKOVÁ, DiS.

Volejbalový kroužek –
dívky a chlapci

mjr. Ing. Jiří JONÁŠ

Basketbal –
dívky a chlapci
Badminton

kpt. Petr ŠABAKA, S.T.B.

Squash

o. z. Andrea HANÁČKOVÁ, DiS.

Hudební kroužek

o. z. Andrea HANÁČKOVÁ, DiS.

Exhibiční jednotka

por. Bc. Jiřina HAROKOVÁ
o. z. Andrea HANÁČKOVÁ, DiS.
o. z. Mgr. Lenka GREPLOVÁ

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD
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Čt: 18:15 – 20:00 h
Nová tělocvična, hřiště,
překážková dráha,
budova č. 35
Po: 18:15 – 20:00 h
Út: 18:15 – 20:00 h
St: 18:15 – 20:00 h
Čt: 18:15 – 20:00 h
Po: 18:30 – 21:00 h
Út: 6:30 – 7:10 h
14:15 – 17:30 h
St: 16:30 – 17:30 h
Čt: 6:30 – 7:10 h
14:15 – 17:30 h
Nová tělocvična
Střelnice b. 34, 35
Út: 15:30 – 17:00 h
střelnice, budova č. 34 a
35
Čt: 16:00 – 17:30 h
venkovní prostory
Po: 16:00 – 19:00 h
Stará tělocvična, areál
školy, most pod
Hřebčem
Po: 16:00 – 17:30 h
Nová tělocvična
Út: 18:30 – 20:30 h
Čt: 18:30 – 20:30 h
sauna v areálu školy
Po: 16:00 – 17:30 h
St: 18:30 – 20:00 h
sauna v areálu školy
Út: 16:00 – 17:30 h
Nová tělocvična
Út: 18:15 – 20:00 h
Nová tělocvična
St: 16:00 – 17:30 h
Nová tělocvična
Po: 18:00 – 20:00 h
Út: 18:00 – 20:00 h
St: 18:00 – 20:00 h
Čt: 18:00 – 20:00 h
Průběžně
hudební zkušebna –
budova č. 28
St: 16:00 - 17:30 h
Vestibul kinosálu, areál
školy
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Knihovnický kroužek

o. z. Mgr. Lenka GREPLOVÁ

Út: 16:00 - 17:30 h
Knihovna

Společenské hry

o. z. Mgr. Lenka GREPLOVÁ

Út: 18:30 - 20:00 h
Knihovna

Šachový kroužek

o. z. Mgr. Ladislav DOSTÁL

Út: 16:00 - 17:30 h
Školní klub

Posilovna

velitelé čet – vychovatelé

1. šk. rota
Po: 16:00 – 17:30 h
St: 16:00 – 17:30 h
Čt: 16:00 – 17:30 h
2. šk. rota
Po: 18:15 – 20:00 h
St: 18:15 – 20:00 h
Čt: 18:15 – 20:00 h
3. šk. rota
Po: 20:00 – 21:15 h
Út: 20:00 – 21:15 h
St: 20:00 – 21:15 h
Čt: 20:00 – 21:15 h

Základy hry na kytaru

npor. Petr ŠABAKA, S.T.B.

BOX

npor. Petr ŠABAKA, S.T.B.

Dle domluvy
budova č. 28

Taktický kroužek

Por. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK

Čt: 15:00 – 17:30 h
Areál školy

Outdoor kroužek
- turisticko-taktický
- Vodní turistika
- Cykloturistika
- Lyžařský

Posilovna školy
Dle domluvy Internát“A“,
budova č. 28

Dle počasí a zájmu
pplk. RSDr. Petr ZOUHAR a VČ
mjr. Ing. Karel KYSELKA

mjr. Ing. Miroslav KOLAŘÍK

Po – Čt: po výuce
Pá, So: žáci písemný
souhlas rodičů

mjr. Ing. Antonín MEDŘÍK
mjr. Ing. Karel KYSELKA

Z důvodu rozšíření nabídky kroužků pro žáky školy se pořídil nový materiál - nákup knih
(knihovnický kroužek), sportovního materiálu (badminton, florbal, aerobik atd.), airsoftového
značkovacího zařízení (taktický kroužek).
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11) Údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V roce 2012 byla školou vypracována nabídka následujících rekvalifikačních kurzů
pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance rezortu Ministerstva obrany ČR v rámci
celoživotního vzdělávání. Jedná se o tyto kurzy:
Název kurzu

Délka trvání

Daňová evidence

3 týdny

Účetnictví s využitím výpočetní techniky

7 týdnů

Obsluha osobního počítače - podle sylabu
ECDL pro začátečníky
Tvorba webových stránek a publikování
na internetu
Úprava digitálních obrázků a základy
počítačové grafiky
Počítačové kreslení a projektování (CAD)

3 týdny
2 týdny
2 týdny
2 týdny

Kapacita Produkt
zkouška, osvědčení
12
s mezinárodní platností
zkouška, osvědčení
12
s mezinárodní platností
test ECDL, osvědčení
12
s mezinárodní platností
test ECDL, osvědčení
12
s mezinárodní platností
test ECDL, osvědčení
12
s mezinárodní platností
osvědčení s mezinárodní
12
platností

Dle počty přihlášených zájemců byly některé kurzy v jarním období realizovány.
Č. kurzu

Název kurzu

2012-03Z

pro začátečníky

2013-02W

tvorba webových
stránek
základy počítačové
grafiky

2013-03G

Datum
18. 2. – 8. 3. 2013
11. – 22. 3. 2013
25. 3. – 5. 4. 2013

Délka Plánovaný Skutečný
počet
počet
3
12
11
týdny
2
12
6
týdny
2
12
5
týdny

12) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2012/13 se škola zapojila do následujících projektů:
a) EU – peníze pro střední školy – v rámci této výzvy vznikl projekt s názvem Virtuální
studovna, který úspěšně prošel schvalovacím řízením a byl spuštěn 1. 7. 2012.
b) Doba trvání projektu je dva roky. Jeho náplní je zlepšení podmínek maturitní přípravy
u dálkového studia a tvorba digitálních učebních materiálů. V rámci projektu dojde
k vybavení učebny SAC třiceti PC stanicemi určenými jak pro výuku, tak i pro
samostudium žáků. Dále škola spustila a rozvíjela e-learningové prostředí Moodle.
V rámci projektu dojde i k materiálnímu zabezpečení učitelů, kteří již digitální učební
materiály vytvářejí na současných PC stanicích.
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c) Commenius – v rámci programu Commenius si škola v roce 2012 podala žádost
o zahraničního asistenta. Žádost úspěšně prošla dvěma schvalovacími koly. Vzhledem
k tomu, že nebyl nalezen vhodný kandidát-asistent, není tento program realizován.
d) ROP SV – v rámci programu ROP SV vytvořila škola projekt na modernizaci učebny
fyziky a elektrolaboratoře. Tento projekt úspěšně prošel prvním kolem schvalovacího
řízení. Ve druhém kole ale nebyl dostatečně bodově ohodnocen (chyběl projekt
stavebních úprav) a byl z dalšího řízení vyřazen.
13) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti
V průběhu školního roku 2012/2013 byly prováděny tematické kontroly jednotlivých
učebních skupin dle plánu kontrol, nebyly zjištěny žádné větší nedostatky a výsledky těchto
tematických kontrol jsou uloženy na plánovacím a organizačním oddělení.
Dle schváleného harmonogramu probíhala hospitační kontrola z úrovně vedení školy
a vedoucí jednotlivých učebních skupin. Závažné nedostatky při kontrolních činnostech
nebyly zjištěny.
Vyhodnocení úrazů ve škole za školní rok 2012/2013
Přehled řešených úrazů podle kategorií osob a jejich charakteru
Kategorie osob

Žáci
Vojáci
Obč.zaměstnanci

Školní, služební
a pracovní,
úrazy
20
--20

Nepracovní
(neškolní,
neslužební)
úrazy
3
--3

Celkem
všech
úrazů

Vyplaceno na
odškodném v Kč

23
--23

34.040,----34.040,-

CELKEM
Vyhodnocení školních úrazů podle činnosti, při kterých vznikly:
Druh činnosti
Žáci – vyučování - tělesná výchova

Počet úrazů
6

Žáci – vyučování – odborný výcvik (lyžařský)
Žáci – vyučování – odborný výcvik
Žáci – zájmové kroužky
Žáci – v přímé souvislosti vyučováním
Žáci – organizované osobní volno, naplňování DŘ
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1
4
4
1
4

Poznámka
florbal -1x, gymnastika-1x,
kopaná-1x,košíková-3x,
Lyžování
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14) Údaje o stavu a modernizaci učebně výcvikové základny
Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré
úrovni. Budova školy z roku 1948 je v dobrém stavu, přilehlé budovy domova mládeže
(ubytovny) ze sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, okna, dveře, jádra). Obě budovy
ubytoven byly v průběhu školního roku 2009/2010 předány Správě vojenského bytového
fondu (dnes Armádní servisní příspěvková organizace), což má za následek omezené
nakládání s ubytovacími prostory z hlediska školy. Mateřské učebny jsou vybaveny nábytkem
zakoupeným před 6 lety, odborné učebny jsou v dobrém stavu umožňujícím plnit svoji funkci.
V jedné ze dvou tělocvičen byla položena nová podlahová krytina včetně provedení oprav
obložení stěn. Ve staré tělocvičně je zapotřebí zrekonstruovat podlahovou krytinu. Šatny
v tělocvičnách včetně sociálního zařízení (sprchovací místnosti) byly zrekonstruovány.
Kvalitně je zařízena školní knihovna, která v hodnoceném období prošla částečnou
rekonstrukcí.
Vytápění objektů je zajištěno SVBF (kotelna na tuhé palivo). Jídelna, kterou
provozuje firma VOLAREZA, splňuje platné hygienické normy. Škola je napojena na
kanalizaci a má vlastní studně na vodu. Areál školy má rozlohu 29 ha (13 ha je zastavěná
plocha včetně sportovních areálů, 16 ha je travnatá plocha, která je využívána k výcviku).
Areál je průběžně udržován a je bez restitučních nároků. V ubytovacím prostoru žáků je třeba
pokračovat v obnově linolea a především elektroinstalace. V učebnách pro výuku výpočetní
techniky musíme v budoucnu počítat se zakoupením nového HW i s pořízením nového SW.
Vybavení učebními pomůckami je na dobré úrovni, při lepší finanční situaci by však obměna
pomůcek byla pružnější. Škola vlastní pět počítačových učeben se 72 počítači v síti,
dobudována byla další PC učebna pro VOŠ s kapacitou 13 počítačů. Tyto učebny
v současnosti plně postačují pro zabezpečení výuky stávajících studijních oborů.
Byla navázána a probíhá spolupráce se SOŠ a SOU Lanškroun v oblasti odborného
výcviku studijního oboru Mechanik elektronik a oboru Elektrotechnika.
Zřizovatelem školy jako rozpočtové organizace je Ministerstvo obrany. Škola
disponuje budovami učebních bloků, jídelnou, ubytovacím prostorem pro žáky, sportovním
areálem s dvěma tělocvičnami, učebnami pro výuku jazykových kurzů, střelnicemi (pistolová
střelnice malorážková 25 m, pušková střelnice malorážková 50 m, 10 m vzduchovková
střelnice a posádková střelnice Linhartice na velkorážní zbraně).
Vybavení novými pomůckami a audiovizuální technikou odpovídá finančním
možnostem školy.
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15) Základní údaje o hospodaření školy
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové je financována
z rozpočtu Ministerstva obrany České republiky. Z rozpočtu VSŠ a VOŠ MO byly finanční
prostředky využity na pokrytí těchto hlavních akcí:
Pořadové číslo

Název úkolu

Finanční prostředky v Kč

1.

Učebnice a bezplatné školní potřeby

103.600

2.

Knihy, učební pomůcky a tisk

85.400

3.

Drobný HD majetek – ostatní

288.800

4.

Nákup mater. j. n. – ostatní

1.669.000

5.

Prevence SNJ

387.500

6.

Nákup ost. služeb – k zabezpečení osob

508.500

7.

Školení a vzdělávání žáků

615.600

8.

Pohonné hmoty a maziva

362.300

9.

Služby, školení

42.500

10.

Opravy a udržování movitého majetku

538.000

11.

Kapesné žáků

1.111.000

12.

Stravování

11.565.500

VSŠ a VOŠ MO není jen škola a ubytovací zařízení, ale i vojenské zařízení, které plní
úkoly spojené s činností ozbrojených sil České republiky.
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PRŮŘEZ PRŮBĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU
Hejtman a starosta na zahájení školního roku
V rámci své návštěvy Moravské Třebové navštívil dne 3. září 2012, na samém startu nového
školního roku, vojenskou střední školu v doprovodu starosty města Miloše Izáka hejtman
Pardubického kraje Radko Martínek.
Společně s velitelem si prohlédli
nástup
a přijímání
nováčků,
připravenost ubytování, vystrojování
a samozřejmě
vnější
úpravu
„prvňáčků“. Na dotazy, zda se
všichni těší na novou výzvu začít
studovat
na
vojenské
škole,
odpovídali jednoznačně, že ano a že
jsou připraveni. Uvidíme, jestli
pronesená slova mysleli také vážně.

Exkurze do Lešan
V rámci adaptačního procesu byla pro žáky prvního ročníku připravena exkurze do
Vojenského technického muzea v Lešanech. V neděli 9. září 2012 vyrazily tři čety i se svými
instruktory do prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren u Týnce nad Sázavou, aby se
seznámily nejen s vojenskou technikou, ale i částí dějin naší republiky. Současně pro mnohé
dětské návštěvníky muzea znamenala více než stovka žáků velice atraktivní zpestření
prohlídky, když mohli pozorovat kratičký nástup a pak dvě hodiny sledovat „opravdické
vojáky“.
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Slavnost slibu žáků vojenské střední školy
V průběhu každého školního roku se na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO
v Moravské Třebové konají slavnostní události, mezi které patří setkání Československé obce
legionářské a v návaznosti na něj i slib žáků prvního ročníku, který svým charakterem
připomíná vojenskou přísahu.
Oslavy byly i v letošním roce velice pestré. Ve čtvrtek odpoledne se hosté mohli seznámit se
síní tradic, která mapuje nejen dějiny školy, ale obrací se obecně i do dějin první a druhé
světové války, prvního i druhého odboje. Večer byla slavena již tradiční ekumenická
bohoslužba. Program pokračoval společenským večerem v sále Na Písku, kde bylo možné
neformálně se setkat, debatovat nebo si zatancovat.
Páteční dopoledne bylo ve znamení slavnostního nástupu. Před ním předvedly své umění
moravskotřebovské mažoretky a 4. armádní klub MUSADO MCS při VSŠ a VOŠ MO.
Křehká lehkost tančících děvčat se střídala s rozhodností žáků – bojovníků.
Mezi čestnými hosty dnešního dne nechyběl náměstek ministra obrany Michael Hrbata,
ředitel odboru vzdělávání Sekce personální Ministerstva obrany Mgr. Vladimír Tetur, hejtman
Pardubického kraje Radko Martínek, starosta Moravské Třebové Miloš Izák, brigádní generál
Miloslav Masopust, náčelník štábu 7. mechanizované brigády plk. Ing. Ctirad GAZDA,
předseda okresního výboru ČSBS Vladimír Báča, paní Zoe Svobodová-Klusáková, CSc.,
dcera bývalého československého prezidenta Ludvíka Svobody a mnoho dalších příznivců
školy.
Na znamení vděčnosti za přítomnost vojenské střední školy v Pardubickém kraji dekoroval
hejtman Radko Martínek bojový prapor stuhou.
Náměstek ministra obrany Michael Hrbata ve svém
projevu nastínil význam školy pro resort a obecně pro
společnost: „Škola v Moravské Třebové je zařízením,
které má úctyhodnou minulost, přesvědčivou
přítomnost, ale má i solidní budoucnost. Slova
slavnostního slibu, která novým žákům dnes otevírají
karieru příštích vojenských profesionálů Armády ČR,
jsou mostem mezi uznávanou tradicí a skvělou
perspektivou školy a jejich budoucích absolventů.“
Z úst brigádního generála Miloslava Masopusta jako
i předsedy okresního výboru ČSBS Vladimíra Bači
zněla slova jako hrdost, zodpovědnost, vlastenectví
nebo čest. Velitel Vojenské střední školy MO
v Moravské Třebové plk Vojtěch Němeček velice
trefně vyjádřil význam této slavnostní události: „Žáci,
poprvé ve svém životě budete veřejně deklarovat, že
přijímáte odpovědnost za své budoucí úspěchy
i případné neúspěchy. Jenom na vás bude záležet,
jestli v této zkoušce obstojíte.“
Bez příkras či lživého patosu je nakonec možné říci, že letošní prvňáci jsou velice dobře
motivováni pro své čtyřleté studium, které pro ně bude onou zkouškou formující je do
budoucího dospělého života a profesní kariéry u ozbrojených složek našeho národa.
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Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR
Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě, které se konaly ve
dnech 22. a 23. září 2012, skončily, ale je třeba se za nimi ještě jednou ohlédnout
a vyzdvihnout přítomnost těch, kteří byli sice všem na očích, ale jejichž služba nebyla ve
středu zájmu ani médií civilních či resortních ani návštěvníků této veliké přehlídky vojenské
letecké a pozemní techniky a prezentace širokého spektra jednotlivých složek integrovaného
záchranného systému naší vlasti.
Mám na mysli pořadatelskou službu přes sto dvaceti žáků druhého a třetího ročníku Vojenské
střední školy MO, kteří ve spolupráci
s příslušníky 7. mechanizované brigády
v Hranicích na Moravě střežili určené
prostory, vyhledávali ztracené děti,
asistovali při ukázkách ASC Dukly
Praha a plnili další úkoly a rozkazy.
Nebyly slyšet stížnosti a kromě mjr.
Vladimíra Nováka, zodpovědného za
organizaci, jim za jejich službu
jmenovitě nikdo nepoděkoval. To
znamená, že tyto dva dny, ve kterých
před jejich očima prošlo více jak dvě stě
tisíc návštěvníků, byli v opravdové
službě národu.

Středoškolský atletický pohár
Pod záštitou Asociace středoškolských sportovních klubů, Pardubického kraje a Českého
svazu tělesné výchovy proběhl ve Svitavách dne 27. září 2012 krajský CORNY středoškolský
atletický pohár.
Pod
metodickým
vedením
tělocvikářů Bedřišky Schneiderové
a Ladislava Dostála se ho
zúčastnilo jedenáct žáků a jedenáct
žákyň naší školy. „Talenty pro
atletiku jsou rok od roku stále
vzácnější,“ shodli se oba učitelé,
„přesto jsme dosáhli velice
dobrého výsledku, ba dokonce za
poslední roky snad nejlepšího.“
Žákyně se umístily na velice
pěkném 5. místě a žáci dosáhli na
stupně vítězů, konkrétně na
bronzovou medaili. Z této pozice
však výše nepostupují. Přesto
bojovali ze všech sil, a to je důležité.
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Návštěva náčelníka Generálního štábu AČR
Dne 16. října 2012 navštívil VSŠ a VOŠ MO náčelník Generálního štábu AČR
generálporučík Ing. Petr Pavel, M.A. V rámci své návštěvy zahájil odborné shromáždění
vrchního praporčíka Armády ČR a ve svém vystoupení seznámil vrchní praporčíky velitelství,
brigád, základen a praporů se svým záměrem dalšího rozvoje AČR v roce 2013 a se svým
pohledem na roli poddůstojnického, zejména pak praporčického sboru při dalším rozvoji
AČR.
Při prezentaci velitele školy plukovníka Němečka se pan generál velmi kladně vyjadřoval
k již provedeným a plánovaným změnám v koncepci vzdělávání a výcviku žáků čtyřletého
studia. Po obědě s velením školy, vybranými vrchními praporčíky a starostou města Milošem
Izákem si náčelník GŠ AČR prohlédl učební, stravovací, výcvikové a ubytovací prostory
školy.
Jako ocenění a povzbuzení do dalších let
vzdělávací činnosti pro stálý stav a žáky
školy může působit obsah zápisu pana
generála do kroniky VSŠ a VOŠ MO:
„Škola udělala za poslední roky
ohromný pokrok nejen na poli
vzdělávání a přípravy, ale i ve vztazích
s městem a regionem. Děkuji za
odpovědný
přístup
a přeji
všem
zaměstnancům a žákům hodně úspěchů.
P. Pavel“
Přežití MUSADA - říjen 2012
Až do pozdního večera jsem si promítal sérii fotografií z víkendu, který jsem strávil spolu se
členy 4. armádního klubu MUSADO MCS při Vojenské střední škole MO v Moravské
Třebové. Mísily se ve mně pocity obdivu k mladým, kteří jsou odhodláni na sobě pracovat,
dřít, posouvat svoje limity, učit se, tvořit partu, s pocity až rodičovskými, které znají bázeň, že
jejich dítě se připravuje na boj či konflikt, při kterém může téct krev.
„Nejsou na takovou zodpovědnost příliš mladí? Mám je podpořit nebo krotit? Co je zdravé
a pro přípravu na jejich budoucnost žádoucí a co nezdravé?“ Takové otazníky mi tanuly na
mysli, když jsem je celý víkend pozoroval.
„Stáváte se zbraní, vaše dovednosti vás vedou k zodpovědnosti!“ držel jsem k nim řeč při
závěrečném hodnocení celého víkendového přežití. A to je ono motto jejich budoucnosti –
zodpovědnost. Ta charakterizuje dospělost, služebný charakter života nebo i jednu z tváří
lásky, která se stává obětí, darem.
Možná bych mohl být nařčen z přílišného idealismu. Iluze ztrácíme, ideály nám zůstávají.
Ideály dospívajícího člověka postupně konkretizují svou tvář, stávají se životním partnerem,
dětmi, dochází ke znovuobjevení své rodiny a rodu. Ale tento víkend šlo jen o motivaci.
Zkusit si náročnost vojenské služby v poli, při záchraně rukojmích v budově, udržení života
zraněného či uvědomění si týmovosti. To důležité teprve přijde.
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Vševojskový výcvik na Libavé, 6. - 19. 10. 2012
Dva týdny, v období od 6. do 19. října, trval vševojskový výcvik žáků 4. ročníku Vojenské
střední školy MO na VVP Libavá pod velením 3. roty a velitelské roty 71. mechanizovaného
praporu Hranice na Moravě.
V prvním týdnu se žáci seznámili se základní „vojenskou abecedou“: taktikou, patrolováním a
základní zdravovědou. Procvičovali navádění vozidel a mohli zakusit i přesun v bojovém
vozidle pěchoty mimo zpevněné komunikace.
Druhý týden byl neméně pestrý. Hned v jeho úvodu čekal žáky zhruba patnáctikilometrový
přesun, který byl ztížen nepříznivým počasím. Oderské vrchy se ukázaly ve své živelnosti.
Ani silný a vytrvalý déšť a vítr však neodradil instruktory od výcviku. Procvičovala se činnost
na palebné čáře, bezpečnostní pravidla střeleb a opakovala se taktika a zdravověda, jejíž
osvojení může znamenat záchranu života.
Vrcholy druhého týdne byly dva: ukázka ostrých střeleb z ručních zbraní a patrola, při které
byly použity veškeré dostupné imitační prostředky. Žáci zvládli nároky na výtečnou, ba v
některých ohledech příjemně překvapili.
Tímto výcvikem tak dovršili čtyřletou vševojskovou přípravu a jsou tak připraveni k přijetí do
služebního poměru. Základní kurz pro ně bude pouhým opakováním nebo prohloubením
jednotlivých tematických celků.
Svou vlastní cestou, paralelní k výcviku, plnilo osm vybraných žáků funkci tzv. opozičních sil
v rámci přípravy vojáků z povolání do zahraniční mise. Nejen, že se tito žáci naučili mnoha
vojenským dovednostem, ale svým přístupem dělali vojenské střední škole dobré jméno.
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Ukázka MUSADO pro DDM V Moravské Třebové
Dne 25. října 2012 proběhla ukázka 4. armádního klubu MUSADO MCS pro Dům dětí
a mládeže v Moravské Třebové.
Cílem ukázky bylo zpestřit čtvrteční program a nastínit divákům, co alespoň z části
MUSADO Military Combat Systém znamená, jaké prvky obsahuje a z čeho vychází. Ukázku
předvedlo dvanáct žáků naší školy a sklidili
za svůj program potlesk všech přítomných
diváků.
Součástí ukázky byly základní kopy, údery,
kryty a pády a následovné zneškodnění
protivníka ze zálohy tzv. přepadem. V další
části žáci předvedli secvičené sebeobranné
techniky boje „muže proti muži“. Ukázku
završili scénkou z ulice, která je tradičně
nazývána „kamarádi“. Jedná se o pouliční
bitku – boj proti více nepřátelům, který
může potkat jak vojáka ve výkonu služby,
tak i civilistu.

Setkání s válečnými veterány
„Upřímně vám děkuji za vše, co jste svým životem a do posledního písmene naplněnou
vojenskou přísahou vykonali pro naši zemi,“ řekl předseda Senátu Parlamentu České
republiky Milan Štěch přítomným účastníkům bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu.
U příležitosti 69. výročí těchto událostí se uskutečnilo v pátek 2. listopadu 2012 v hlavním
sále Ministerstva obrany Na Valech slavnostní shromáždění, které mezi jinými pozdravil 1.
náměstek ministra obrany armádní generál v záloze Ing. Vlastimil Picek a zástupce náčelníka
Generálního štábu Armády ČR náčelník štábu generálmajor Ing. Bohuslav Dvořák.
Žáci naší školy jsou pravidelnými účastníky slavnostních vzpomínkových akcí pořádaných
Ministerstvem
obrany
a Československou
obcí
legionářskou. Mezi přítomnými
veterány 2. světové války měli
možnost setkat se také s brigádním
generálem ve výslužbě Alexandrem
Beerem a majorem v. v. Vasilem
Korolem, jimž prezident republiky
Václav Klaus dne 28. října 2012,
u příležitosti
státního
svátku,
propůjčil Řád Bílého lva za
mimořádné
zásluhy
o obranu
a bezpečnost
státu
a vynikající
bojovou činnost.
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Olympionici na besedě v Moravské Třebové
Během čtyřletého studia na vojenské střední škole se musí žáci vypracovat fyzickou kondicí
do norem profesionálního vojáka. K tomu slouží sport. Nepěstuje se v této výchovně
vzdělávací instituci na vrcholové úrovni, ale v každém ročníku se naleznou tací studenti, kteří
jsou výteční v různých sportovních odvětvích a školu úspěšně reprezentují. Hlavně jim velení
školy zprostředkovalo jako pozornost setkání s vojáky, členy Armádního sportovního centra
Dukla Praha, s osobnostmi, které reprezentovali naši vlast na letních olympijských hrách
v Londýně.
Na besedu se žáky přijeli atleti Jakub Holuša a Pavel Maslák, olympijští bronzoví kanoisté
Jaroslav Radoň a Filip Dvořák a kajakáři Lukáš Trefil a Josef Dostál, kteří se v Londýně
umístili na pátém místě.
Tito sportovci se podělili o své zkušenosti,
zážitky nejen z vytrvalé přípravy, ale i ze
základního vojenského výcviku, který jako
vojáci
museli
povinně
absolvovat.
Posluchači měli možnost se ptát, a tak se
mohli například dozvědět, že běžec Jakub
Hlouša naběhá tréninkových sto dvacet až
sto čtyřicet kilometrů týdně anebo že
přílišné sezení nesvědčí jejich železné
životosprávě.
Můžeme věřit, že toto setkání bylo pro
mnoho posluchačů povzbuzením k pěstování sportu, i když zrovna ne toho vrcholového.

Nepřetržitý výcvik taktického kroužku
Vedle sebeobrany je mezi žáky nejoblíbenějším kroužkem vojenská taktika. „Je to přesně to,
kvůli čemu jsem na tuto školu šel,“ řekl jeden z žáků. Ačkoliv se vojenské dovednosti
objevují v tematických plánech předmětu vojenský management v průběhu všech čtyř let,
některým žákům a žákyním to nestačí. Využívají proto své osobní volno, aby nacvičili
základní taktické dovednosti.
Druhý listopadový víkend uspořádali pod záštitou
velitele čety a metodika taktického kroužku npor.
Zbyňka Pavlíčka a kaplana kpt. Petra Šabaky
nepřetržitý výcvik ve školním výcvikovém
prostoru Srnčí. Během tohoto času netrénovali
pouze taktické drily jako patrolování, chování při
minometném přepadu, odsun zraněného, ale
někteří z nich získávali první zkušenosti pohybu
v krajině a nocování pod širým nebem.
Šestnáct žáků, budoucích vojáků profesionálů, se
vrátilo do školy v neděli v podvečer. Všichni byli unavení, ale spokojení.
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Prváci na oslavách Dne válečných veteránů v Praze
Určitě vyjadřuji názor všech svých spolužáků ze třídy, že si velice vážíme rozhodnutí velení
školy dát nám, prvákům, možnost reprezentovat školu na oslavách Dne válečných veteránů
v prostorách Národního památníku v Praze na Vítkově. Určitě to byl silný zážitek setkat se
s významnými představiteli našeho státu, Ministerstva obrany, Armády ČR a veteránských
organizací a samozřejmě i se samotnými válečnými veterány.
Nejenom, že jsme při slavnostním ceremoniálu mohli vidět nastoupené jednotky vojáků
Hradní stráže, Posádkového velitelství Praha a Univerzity obrany, ale patnáct mých spolužáků
pod velením našeho velitele čety pana nadporučíka Rubína byli jako další celek nastoupeni na
nádvoří památníku spolu s nimi. Po skončení oficiální části jsme se všichni zúčastnili
neformálního setkání hostů, válečných veteránů a dalších účastníků oslav. Na tomto setkání
jsme se však nemohli zdržet dlouho, protože na nás čekal ještě odpolední program v Divadle
U Hasičů, kde jsme zhlédli komponovaný pořad „Cestami válečného veterána“, ve kterém
účinkovali umělci brněnských divadel, Státní opery Praha a členové Vojenského uměleckého
souboru ONDRÁŠ. V divadle jsme měli možnost setkat se s významným absolventem naší
školy, 1. zástupcem náčelníka GŠ AČR generálmajorem Miroslavem Žižkou, který si nás
nechal osobně svolat. Veliký dojem na nás udělal tím, že se nám svěřil, jaké to měl na škole
on, a povzbudil nás k další přípravě na budoucí povolání vojáků. Všichni doufáme, že nás
ještě navštíví i ve škole, protože dobrá rada od druhého nejvyššího vojáka naší armády nám
může jenom pomoci.
Z oslav Dne válečných veteránů si odnášíme mnohé. Máme památeční fotografie nejen
s válečnými veterány, kteří pro nás vždy budou vzorem. Máme dobrý pocit, že již v tomto
věku jsme se nejen zúčastnili, ale byli přímo součástí oslav mezinárodně uznávaného Dne
válečných veteránů. Všichni doufáme, že jsme nezklamali, protože naší snahou je vzorně
reprezentovat naši vojenskou střední školu, jelikož tato škola pro nás moc znamená.
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Návštěva rektora UO Brno a poradce ministra obrany
Dne 23. 11. 2012 navštívil VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové rektor Univerzity obrany
Brno plukovník Bohuslav Přikryl a poradce ministra obrany Luboš Dobrovský. Velitel školy
plukovník Vojtěch Němeček představil hostům studijní programy školy a směr, kterým by se
chtěla v budoucnu ubírat.
Další část jednání byla o vytvoření nové pozice vrchního praporčíka UO Brno, kde k tomu
vrchní praporčík školy nadpraporčík Tomáš Reimer prezentoval zkušenosti s vytvořením
funkce vrchního praporčíka u VSŠ a VOŠ MO. Charakterizoval pracovní náplň případné nové
funkce u UO. Další zkušenosti a návrhy
k vytvoření této funkce předal štábní praporčík
Luděk Kolesa ze Sekce personální, který má
velké zkušenosti jako hlavní praporčík AČR
a také jako vrchní praporčík velitelství ACT
v Norfolku, USA.
Rektor UO a poradce MO byli s jejich návrhy
spokojeni a plukovník Přikryl dodal, že pozice
vrchního praporčíka Univerzity obrany je
důležitou součástí nové tváře UO Brno.

Výcvik v přežití žáků 4. ročníku
Ve dnech 26. - 28. listopadu 2012 se uskutečnilo přežití žáků 4. ročníků pod vedením
instruktorů ze 41. mechanizovaného praporu v Žatci a pana učitele Mišáka. Vše vypuklo v 15
hod. před budovou managementu. Po vyzvednutí zbraní, map, vysílaček RF-10 a GPS
navigací se četa rozdělila na družstva. Poté jsme odjeli do určených prostor, kde se vysedlo,
obdrželi jsme souřadnice a úkol dostat se na dané místo. Přesun byl již za tmy a v mlze, takže
orientace v terénu byla velice náročná. Jakmile se
družstva dostala na určená místa, začal se budovat
tábor pod dohledem instruktorů, kde jsme během
toho drželi hlídky po dvou. Po vystavění přístřešků
jsme se najedli a poté začali s budováním pastí
z plechovek a věcí, které se v přírodě nachází.
V noční době se držela hlídka po hodině, kde se
někteří vystřídali i dvakrát. Jednou byl také kontakt
s nepřítelem, kde všichni museli zaujmout kruhovou
obranu. Ráno všichni vstávali s nadšením, ale také
trochu nevyspalí. Po snídani se sklidil tábor
a družstva byla přesunuta do určených prostor.
V této době jsme obdrželi nové souřadnice, po kterých se družstva přesunula na nové pozice,
kde nás měl vyzvednout „vrtulník“ (vozidlo). Přesun byl cca 10 km. Po dosažení cíle se
rozdělal signální oheň, aby „pilot vrtulníku“ (řidič) věděl, kde se přesně nacházíme. Po
vyzvednutí skončila fyzická námaha a jednotka se přesunula zpět do kasáren. Poté se vyčistily
zbraně, ošetřil materiál a provedl úklid budovy. Tímto celé přežití skončilo. Na všech byla
znát únava, ale na tvářích byla vidět spokojenost, že všichni „přežili“ ve zdraví.

41
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Stonožková bohoslužba
V pátek 7. prosince 2012 se dvacet pět žáků školy zúčastnilo slavnostní děkovné bohoslužby
pro hnutí Stonožka v pražské katedrále sv. Víta. Bohoslužbě předsedal kardinál Dominik
Duka, přítomni byli ministr obrany Alexander Vondra, náčelník Generálního štábu
generálporučík Petr Pavel, zakladatelka hnutí Stonožka paní Běla Gran Jensen a samozřejmě
stovky dětí z tak zvaných „stonožkových škol“.
Hnutí Stonožka již dvanáctým rokem spolupracuje s armádou a jejím prostřednictvím pomáhá
dětem v oblastech válečných konfliktů. Již druhým rokem nad tímto hnutím drží záštitu
kardinál Duka.
Paní Běla Gran Jensen před několika roky navštívila Vojenskou střední školu MO a bylo tedy
jen otázkou času, kdy se naši žáci zapojí do aktivit tohoto charitativního hnutí. V letošním
roce se tak stalo. Ještě před Vánocemi proběhne sbírka, která bude určena na podporu
Michalky Láníkové, dcery jednoho vojáka z povolání (www.michalka-lanikova.cz).
Na páteční bohoslužbě nebyli žáci pouze pasivními účastníky, ale někteří z nich se zapojili i
do úkolů pořadatelské služby.
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Military camp v Litvě
Vybraní žáci naší školy se pod vedením mjr Antonína Medříka a PaedDr. Jany Jakubcové ve
dnech 29. 11. - 6. 12. 2012 zúčastnili mezinárodního výměnného programu „Mladí v akci“
v Litvě, který se konal pod záštitou EU. Studenti strávili nezapomenutelných 8 dní ve městě
Kaunas, kde se seznámili s vrstevníky z Ukrajiny, Gruzie a samozřejmě i s hostiteli z Litvy.
Mladí lidé z různých zemí různého původu navzájem spolupracovali za podpory zkušených
pracovníků a vedoucích mládeže. Rozvíjeli své osobnostní, profesní a kulturní zdatnosti.
Během pobytu plnili různá zaměstnání, která jim přiblížila vojenský život, ale i kulturu,
historii a zvyky hostitelské země. Během výuky vojenského managementu, která probíhala
v angličtině nebo v ruštině, se zúčastnili speciální tělesné, taktické, spojovací a střelecké
přípravy. Kromě toho také absolvovali zrychlený přesun v místních podmínkách, navštívili
hlavní město Litvy Vilnius, hrad Trakai, skanzen Rumšiškès, Kernavé, Vojenské muzeum
i Staré město v Kaunasu.
Studenti poznali nové kultury a zvyklosti ostatních zemí při večerních prezentacích, kdy
i česká delegace představila jeden večer ČR, Prahu a VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.
Ke konci pobytu českou delegaci navštívil vojenský atašé v pobaltských zemí plk. Zdeněk
Kubíček a velvyslanec ČR v Litvě Radek Pech, kteří je velmi zajímavě seznámili s obsahem
své práce v této oblasti.
Na závěr pobytu byl všem zúčastněným předán místostarostou města Kaunas certifikát
o absolvování kurzu „To the New Opportunities Throught Experience and Knowledge“.
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Návštěva bývalého žáka
Každý z nás má přání, avšak na jejich naplnění můžeme čekat mnoho let, mnoho desetiletí.
12. prosince 2012 se vyplnilo přání pana Květoslava Zbroje navštívit Vojenskou střední školu
MO, v jejímž areálu studoval v letech 1938 – 1939. Tehdy se škola jmenovala Státní vojenské
reformní reálné gymnasium. Nastoupil zde do primy a v průběhu sekundy se spolu se svými
spolužáky stěhoval přes Uherské
Hradiště do Hranic na Moravě, kde
byla škola zrušena.
Pan Zbroj si prohlédl síň tradic, prošel
areál školy a před žáky prvního
ročníku
si
zavzpomínal.
Je
povzbuzující poznat, že současná tvář
Vojenské střední školy MO ideově
navazuje na směr, který byl stanoven
již při založení: uchování odkazu
československých legionářů, láska
k vlasti a úsilí o disciplinovanost.

Předání předvánoční sbírky
Milovat lidstvo je snazší než milovat konkrétního člověka. Všímavosti, solidaritě, vzájemné
konkrétní pomoci se musíme všichni učit. Proto současný velitel Vojenské střední školy MO
plk. Vojtěch Němeček již od začátku svého působení na Vojenské škole v Moravské Třebové
usiluje o pěstování sociálního cítění žáků. Každoročně vyhlašuje předvánoční sbírku, jejíž
výtěžek je nasměrován k potřebným.
V loňských letech to bylo na podporu dětského a kojeneckého oddělení svitavské nemocnice,
v letošním roce se škola připojila
k hnutí
Na
vlastních
nohou
– Stonožka, které od roku 2000 úzce
spolupracuje
s Armádou
České
republiky.
Letošní
sbírka byla
věnována dceři nrtm. Iva Láníka
a předána 18. prosince 2012 na
Generálním štábu za přítomnosti
náčelníka
Generálního
štábu
generálporučíka
Petra
Pavla,
zakladatelky hnutí Stonožka Běly Gran
Jensen, prvního zástupce náčelníka
Generálního štábu gen. mjr. Miroslava
Žižky
a dalších
zástupců
„stonožkových“ škol.
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Lyžařské kurzy 2013
V prvních dvou lednových týdnech proběhly lyžařské kurzy dvou ze tří čet druhého ročníku.
Jsou již tradičně školou organizovány od pátku do pátku v Deštném v Orlických horách.
Samotnému výcviku je věnováno pět dní.
Žáci mají možnost vyzkoušet nejen umění sjezdového lyžování, jsou také seznámeni s během
na lyžích a pohybem na sněžnicích.
Díky výcviku na sněžnicích je tak
propojen běžný program s vojenskou
tematikou, která je v různých
formách přítomna po celou dobu
čtyřletého studia vojenské školy.
Mimo výcvik je tento týden
příležitostí
k intenzivnějšímu
stmelení kolektivů jednotlivých čet,
což se jistě v obou případech
povedlo. Lyžařský kurz pro třetí četu
druhého ročníku je plánován na
druhý týden v březnu.

Maturitní plesy čtvrtých ročníků
V lednu a v únoru se konaly maturitní plesy žáků čtvrtých ročníků. Na organizaci plesů se
podíleli nejen samotní žáci, ale i jejich třídní učitelé, velitelé čet a pracovníci oddělení
humanitní služby. Všechny tři maturitní třídy ukázaly, že jsou schopny zorganizovat
kultivovanou zábavu pro důstojnický sbor, své pedagogy a především pro své rodiče
a příbuzné.
.
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Den otevřených dveří 25. ledna 2013
Tradiční Den otevřených dveří pro zájemce o studium VSŠ a VOŠ MO se uskutečnil v pátek
25. ledna 2013 v Moravské Třebové. Přes nepříznivé počasí dorazilo asi 200 zájemců z řad
rodičů a žáků základních škol. Byli seznámeni se studiem a organizací života na naší škole.
Po prezentaci na kinosále si prohlédli prostory školy, včetně učeben, prostorů ubytování a
stravování,
tělocvičen
i střelnice. Na dotazy jim
odpovídali
žáci,
kteří
doprovázeli
jednotlivé
skupiny zájemců. Na závěr
zhlédli
vystoupení
žáků
v
sebeobraně.
I
při
nepříznivých povětrnostních
podmínkách sklidili žáci
potlesk a obdiv. Pro žáky
základních škol, kteří nebyli
ještě rozhodnuti, na kterou
školu podají přihlášku, to
byla poslední příležitost
seznámit se se životem
a režimem na vojenské škole.

Návštěva ředitele Sekce personální MO
Dne 29. ledna 2013 navštívil Vojenskou střední školu MO ředitel Sekce personální MO Ing
Petr Vančura v doprovodu ředitele odboru vzdělávání Mgr. Vladimíra Tetura. Velitel školy
seznámil jmenované se současným stavem výchovně vzdělávacího procesu a s obory, které se
vyučují na škole. Zároveň nastínil
vizi
a možné
další
kroky
v pokračování
výchovného
procesu, představil možné úspory
školy a možnosti dalšího využití
vzdělávání
bez
navyšování
finančních prostředků. Po úvodní
prezentaci si personální ředitel
prohlédl prostory školy a podíval
se také do výuky na žáky a učitele.
Po příjemně strávených hodinách
pokračoval dále do Vyškova
a Brna.
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Elektropraxe
Během dvou týdnů od 11. do 22. února 2013 absolvovaly čety druhého a čtvrtého ročníku
oboru vzdělání Elektrotechnik a Mechanik-elektronik odbornou praxi, a to konkrétně druhý
ročník v odborných dílnách Vojenského výzkumného ústavu v Brně a na Velitelství výcviku –
Vojenské akademii Vyškov a žáci čtvrtého ročníku na kontrolním středisku letového provozu
v Čeradicích u Žatce.
Maturanti vojenské střední školy se tak mohli seznámit a vyzkoušet si, co obnáší režimové
pracoviště, na kterém je předpokladem znalost oboru, jemuž se po čtyři roky věnovali.
Někteří žáci se dokonce konkrétně zajímali o možnost služebního zařazení po skončení studia.
Žáci druhého ročníku měli pro změnu možnost seznámit se s vývojem některých nových
technologií a s elektrickými zařízeními ve vojenských vozidlech mnoha typů: od osobních po
pandury nebo leteckou techniku. Kromě toho měli možnost exkurze do světa vojenských
potápěčů, kde byli seznámeni s nácvikem
zatopení tanku a vyprošťování osob.
Vyslechli prezentaci o výcviku výsadkového
vojska a kurzu S.E.R.E. (Survival, Evasion,
Resistance and Escape – kurz přežití,
vyhnutí se, odolnosti a útěku). Byli také
seznámeni s výcvikem specialistů EOD
(Explosive Ordnance Disposal – likvidace
výbušné munice).
Tím nejdůležitějším je skutečnost, že se žáci
mohli dotknout života a služby vojenských
profesionálů, mezi které budou patřit i oni.

Účast žáků na akci ČSBS v Praze
Ve večerních hodinách dne 28. 2. 2013 se někteří žáci prvních až třetích ročníků zúčastnili
slavnostní akce pořádané pod patronací předsedy Senátu Parlamentu ČR k připomenutí 70.
výročí bitvy o Sokolovo a Stalingrad. V kině Blaník v Praze jsme se setkali nejen s válečnými
veterány, ale i s žáky z jiných škol. Při
zahájení akce promluvil náměstek ministra
obrany pro personalistiku Ing. Michael Hrbata,
předseda Českého svazu bojovníků za svobodu
plk. v.v. Ing. Jaroslav Vodička a tajemník
Velvyslanectví Ruské federace Vladimír
Fedorov. Poté nám byl promítnut film
„Nepřítel před branami“, který je o hrdinství
obyčejných lidí při obraně Stalingradu proti
fašistické přesile. Po skončení filmu došlo při
malém občerstvení k dalšímu setkání účastníků
akce.
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XVIII. reprezentační ples AČR
Dne 1. března 2013 se v prostorách Pražského hradu konal XVIII. reprezentační ples AČR,
kterého se zúčastnili i příslušníci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové. Ples byl
zahájen prezidentem republiky
Václavem KLAUSEM, který se
tímto
s armádou
rozloučil
u příležitosti
ukončení
jeho
prezidentského mandátu.

Pamětní pochod Charkov - Sokolovo
V noci z 2. na 3. března 2013 se žáci naší školy zúčastnili Pamětního pochodu Charkov Sokolovo, ve kterém si změřili své síly ve vytrvalosti nejen mezi sebou, ale i s dalšími vojáky
a civilisty. Žáci se museli na téměř 50 kilometrový pochod připravit nejen fyzicky, ale hlavně
psychicky.
U takovýchto dálkových pochodů hraje lidská psychika mnohé, vůle jít dál leckdy zvítězí nad
bolestí. A ta byla znát, zvláště v poslední, čtvrté etapě. Tam si většina z nás sáhla až na svoje
dno, nepředstavitelná únava a bolest nám mnohokrát vnukly myšlenku vzdát se, ale naše
odhodlání bylo silnější. Pochod, do kterého odstartovalo 31 tříčlenných družstev, dokončilo
kompletně jen 19. Z naší školy si nejlépe vedla skupinka složená z žáků čety C2B - Radim
ZDĚNEK, Richard TRČKA a Aleš MACHOVSKÝ, která v celkovém umístění obsadila
úžasné třetí místo. Žák MACHOVSKÝ navíc získal i ocenění pro nejmladšího účastníka
pochodu.
Akce takového typu nás zocelují
nejen po fyzické stránce, ale
hlavně nám ukazují, jaké máme
možnosti a zdali si umíme sáhnout
až na úplné dno. Stejně jako si na
dno sáhli vojáci československé
jednotky bojující na východní
frontě. I díky tomuto pochodu jsme
na ně zavzpomínali a zažili pocit
sounáležitosti.
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XX. reprezentační ples
V pátek 8. března 2013 se konal již XX. reprezentační ples velitele VSŠ a VOŠ MO. Tento
prestižní ples se uskutečnil stejně jako v předchozích letech v sále Na Písku.
Pozvání přijali vzácní hosté jako náměstek ministra obrany pro personalistiku Ing. Michael
Hrbata, senátor Senátu Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínek, předseda ČSBS plk. Ing.
Jaroslav Vodička, starosta města JUDr. Miloš Izák, zástupce velitele VV-VA Vyškov plk. gšt.
Ing. Rudolf Honzák, prorektor pro vnitřní řízení UO plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer a další.
Reprezentační ples svým proslovem slavnostně zahájil velitel školy plk Ing. Vojtěch
Němeček a popřál všem přítomným pěkný večer a spoustu zábavy. Hosté se mohli těšit
z úvodního předtančení tanečníků studia DANZA, k tanci hrála a zpívala hudební skupina
LAS VEGAS z Brna, dále vystoupil SPOLEK ELEGANTNÍCH DAM Brno, který kromě
překrásného tancování předvedl i něco pro pány - přehlídku spodního dámského prádla.
Celý ples byl ve znamení pohody, radosti a dobré nálady. Poděkování patří organizátorům,
sponzorům a všem návštěvníkům, kteří se postarali o krásný večer.
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Připomínka bojů u Sokolova
Brzy ráno dne 9. března 2013 se tříčlenná skupina z naší školy ve složení vrchní praporčík
nprap. Tomáš REIMER a žákyně 3. ročníku Aneta TEPLÁ a Lenka ŠKOPOVÁ vydala
letecky na Ukrajinu. Po příletu do města Charkov jsme jeli dalších asi 50 km do Sokolova,
kde se před 70 lety odehrálo první bojové vystoupení 1. čs. samostatného polního praporu.
Byli tam již také naši spolužáci ze školy z řad žáků 2. a 3. ročníku, kteří na Ukrajinu vyjeli už
v pondělí 4. března kvůli účasti na vojenském pochodu.
V poledne proběhlo slavnostní setkání věnované oslavám výročí bitvy a otevření nového
muzea. Poté následoval pietní akt u pomníku českého válečného hrobu k uctění památky
bojovníků o Sokolovo. Po pietním aktu jsme se podívali na expozici v nově
zrekonstruovaném válečném muzeu. V odpoledních hodinách se konala rekonstrukce bitvy 1.
čs. samostatného praporu s jednotkami wehrmachtu, která se nám moc líbila. Po jejím
skončení následovala slavnostní recepce ve městě Gajdar. Ve večerních hodinách jsme se
z letiště v Charkově vrátili zpět do Prahy a odtud autem do svých domovů.
Z celého dne jsme byli unavení, ale přesto rádi, protože jsme se mohli zúčastnit připomenutí
významného mezníku v historii naší armády.
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Nepřetržitý výcvik žáků 3. ročníku
Ve dnech 11. - 14. března 2013 se uskutečnil nepřetržitý výcvik žáků 3. ročníků, který
probíhal po četách pod vedením instruktorů z minometné baterie 71. mechanizovaného
praporu v Hranicích.
Vše vypuklo vždy v 15 hod. před budovou managementu.
Po vyzvednutí zbraní se každá četa přesunula do prostoru
hřiště školy, kde nacvičovala přesuny a reakci na
nepřítele. Po 18. hod. se pěšky přesunula do prostoru
Srnčí, kde si žáci pod vedením zkušených instruktorů
vybudovali přístřešky, připravili večeři, rozdělili hlídky
a v -6 °C přežili studenou noc. Ráno je čekala likvidace
přístřešku, úklid prostorů a pěší přesun zpět do kasáren.
Po snídani následoval výcvik v boji o dům, zdravotnická
příprava a nácvik v získávání potravy z místních zdrojů
v krizové situaci. Na konci zaměstnání vyčistili zbraně,
ošetřili materiál a provedli úklid budovy. Tímto celý
nepřetržitý výcvik skončil.
Na všech žácích byla vidět únava, ale všichni byli
spokojeni, že se něco nového naučili a výcvik „přežili“ ve
zdraví.
Ukrajina 2013
Ve dnech 4. – 11. března 2013 se vybraní žáci 3. ročníku zúčastnili poznávacího zájezdu
pořádaného ČsOL v rámci 70. výročí bitvy u Sokolova na Ukrajině. Celkem jsme za těch 8
dní ujeli kolem 4000 km a navštívili například Sokolovo, hlavní město Kyjev, druhé největší
město Ukrajiny Charkov, dějiště bojů 1. světové války Bachmač a další památná místa
spojená s hrdinstvím československých vojáků.
Účastnili jsme se mnoha pietních aktů připomínajících časy už dávno uplynulé, na které
ovšem nesmíme zapomenout. Absolvovali jsme i pochod z Charkova do Sokolova, který před
70 lety urazil 1. československý samostatný prapor pod vedením plukovníka Ludvíka
Svobody. Navštívili jsme místa, kde
českoslovenští legionáři prolévali svou
krev za konečnou porážku nacismu a za
obnovu své vlasti. Ale vše se netočilo jen
okolo legionářů a pietních aktů. Ve
volném čase jsme poznávali krásy těch
všech míst, od velkoměst až po zapadlé
vesnice blízko ruských hranic, byli jsme
v neustálém kontaktu s profesionálními
vojáky z mnoha útvarů, s příslušníky
aktivních záloh i obyčejnými lidmi, od
kterých jsme se dozvěděli nemálo
zajímavostí.
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Úspěch v anketě Moravskotřebovský Ámos
Letos již po jednadvacáté pořádala Městská knihovna Ladislava z Boskovic anketu
„Moravskotřebovský Ámos - Učitel, kterého si vážím, mám rád“. Tradičně se do hlasování
zapojili i naši žáci. V tomto roce se nejoblíbenějším učitelem naší školy stal pan Ing. Milan
Mišák, bývalý voják z povolání, který u nás vyučuje vojenský management.
Ve středu 3. 4. 2013 se pan Ing. Mišák společně s vybranými studenty školy a vítěznými
učiteli všech moravskotřebovských škol zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků na
městském úřadě. Ředitelka městské
knihovny paní Ludmila Koláčková krátce
představila jednotlivé vítěze a položila
školním „Ámosům“ několik otázek. Na
základě odpovědí pak vybraní žáci
jednotlivých škol zvolili celkového vítěze.
Tím se stal právě Ing. Mišák, z čehož máme
všichni radost.
Vítěz převzal z rukou pořadatelů tradiční
odměnu, přijal gratulaci starosty města
Miloše Izáka, který anketu zaštítil, a poskytl
rozhovor pro Český rozhlas Pardubice.

Přesun žáků 3. ročníku se zátěží na 15 km
Ve dnech 23. – 25. 4. 2013 proběhly v rámci vojenské přípravy přesuny žáků 3. ročníku se
zátěží na 15 km. Přesuny proběhly po ose Zadní Arnoštov – Přední Arnoštov – Moravská
Třebová.
Všechny čety 3. ročníku to zvládly v čase okolo 3 hodin, nejrychleji pak došla četa C3A. Po
pochodu bylo přezkoušení hodu granátem, překonání překážky a slaňování. Někteří žáci si ze
zaměstnání odnesli puchýře na nohách, ale to k vojenskému životu patří.
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Vojenská škola v Moravské Třebové otevřela brány pro nové uchazeče o studium
Přibližně po roce se opět na tři dny otevřely brány Vojenské střední školy a Vyšší odborné
školy MO v Moravské Třebové. Ve dnech 22. – 24. dubna 2013 proběhly na této jediné škole
svého druhu v republice přijímací zkoušky ke studiu. Z celkového počtu 265 přihlášek se
přišlo pokusit 229 uchazečů dosáhnout kýžené mety. Přibližně ale jen polovina z nich bude
přijata k dennímu studiu.
Kritéria byla neúprosná i pro ty, kteří
úspěšně přijímací zkoušku absolvovali.
Rozhodovalo
celkové
bodové
ohodnocení vědomostí a dovedností. Na
nástup do prvního ročníku se tak mohou
těšit jen nejlepší. Těmto úspěšným
uchazečům Vojenská škola v Moravské
Třebové nabízí vysoce kvalifikovaný
přístup pedagogů, jedinečné vzdělávací
aktivity, sportovní vyžití a samozřejmě
plnohodnotné internátní zázemí.

Tradiční slavnostní večeře maturantů
Čtvrtek 25. dubna byl posledním dnem, který studenti čtvrtého ročníku strávili ve škole ještě
jako obyčejní žáci; pak už všichni přepínají do režimu „maturant a maturantka“. Protože to
letos bylo už podruhé, lze s nadsázkou říci, že již tradičně uspořádali na poslední večer jejich
běžného středoškolského života pro studenty jejich velitelé ze školního praporu slavnostní
večeři.
Na výjimečný večer byli pozváni i třídní učitelé, velitelé čet, velitel roty a vrchní praporčík.
Všichni popřáli maturantům hodně štěstí při nadcházející obtížné zkoušce, velitel školního
praporu pplk. Zouhar s velitelem roty mjr. Medříkem ještě studenty vyhodnotili jmenovitě
a pomyslně oznámkovali působení
žáků na škole a pak už se všichni
pustili do výborně připraveného
jídla, které pro ně uvařil zkušený tým
kuchařů od firmy VOLAREZA.
Poprvé si maturanti nemuseli stravu
odebírat sami – většině z nich ji
přinesly žákyně prvního ročníku,
několika nejlepším žákům pak
dokonce osobně jejich velitelé.
Na tento večer, který strávili možná
naposledy všichni společně, budou
jistě všichni dlouho vzpomínat.
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Maturity 2013
Testem z matematiky začaly ve čtvrtek 2. května 2013 dopoledne státní maturity. Odpoledne
pak pokračovaly zkouškou z angličtiny a v pátek z českého jazyka. Na rozdíl od minulých let
je při testech k dispozici pouze jedna úroveň
obtížnosti, která odpovídá základní úrovni
obtížnosti podle katalogu požadavků.
Zkoušku absolvuje 103 studentů denního
a dálkového studia vojenské střední školy.
Po slavnostním zahájení na kinosále se
maturanti odebrali do učeben a započali svůj
„boj“ se zkouškou z dospělosti.

Účast žáků školy v extrémním překážkovém závodě „Bahňák 2013" přinesla zlato
„Bahňák“ je extrémní překážkový závod pořádaný pro příslušníky branně bezpečnostních
sborů a složek státu jako AČR, PČR a ostatní složky integrovaného záchranného systému.
Letošního již 3. ročníku závodu se navíc účastnili i studenti škol se zaměřením na bezpečnost,
požární ochranu, zdravotnictví nebo obranu. Poprvé v historii závodu byla letos možnost
účasti i pro veřejnost, a to nejen z České republiky, ale také z Německa, Polska nebo třeba
Slovenska.
Je to závod, který extrémně prověří zejména fyzickou a psychickou kondici, ale i odvahu
a sebezapření v běhu a na umělých
i přírodních překážkách. V průběhu
závodu jeho účastníci překonávají
vodní překážky, brodí se bahnem, ale
hlavně si sáhnou až na samotné dno
svých sil. Je to závod, jehož cílem snad
ani není vyhrát, ale hlavně překonat
trať a sebe sama, doběhnout do cíle
a přežít. Letošní třetí ročník Bahňáka
proběhl dne 18. května 2013
v sokolovském Jižním lomu. Poprvé se
na start postavili studenti naší školy
a hned
dosáhli
fenomenálních
výsledků. Družstvo ve složení: Václav
Krabáč (vedoucí družstva a duchovní
otec naší účasti), Karel Novák, Karolína Žolnová a Petr Bříza vybojovalo ve své kategorii
rovnou první místo! V soutěži jednotlivců v kategorii mužů pak skvělého umístění dosáhl
maturant Václav Krabáč, když v obrovské konkurenci skončil na 26. místě a za svými zády
tak nechal přesně 190 mužů, mnohdy profesionálních hasičů, policistů nebo vojáků.
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Ženijní výcvik u 15. žb v Bechyni
Ve dnech 20. až 24. května se u 15. ženijní brigády v posádkách Bechyně a Litoměřice
uskutečnil odborný výcvik – praxe žáků 3. ročníku Vojenské střední školy v Moravské
Třebové. Zúčastnilo se jej sedmdesát budoucích armádních profesionálů. Studenti se
seznamovali s běžným chodem života u ženijních útvarů, s úkoly, organizací a výzbrojí a dále
s činností nejnižších velitelů a specialistů. V úvodu besedovali s velitelem ženijní brigády
plukovníkem Robertem Bieleným, který je seznámil se strukturou a předurčením útvarů
a podílem v rámci integrovaného záchranného systému.
V průběhu celého týdne se žáci postupně seznamovali s činností ženistů, kterou si také
vyzkoušeli v praxi. Dozvěděli se základy budování ochranných staveb, učili se klást miny
a zhotovovat umělé masky pomocí
přírodních materiálů. Seznamovali se se
základními typy výbušnin a sestavovali
nálože
a rozněcovadla.
V rámci
odpoledního programu se účastnili
výcviku v obsluze malých plavidel po
řece Lužnici. Na vodním cvičišti
v Litoměřicích si prohlédli a sami také
vyzkoušeli sestavení přívodových soulodí
s použitím pontonové mostové soupravy
a udržování přívodových přepravišť
mostové soupravy.

Výcvik na vodě
Ve dnech 20. 5. – 23. 5. 2013 proběhl odborný výcvik žáků druhých ročníků v kempu
„Pískárna“ u Větřní. Výcvik obsahoval témata jako základy lezení a slaňování, překonávání
vodního toku a nácvik ovládání plavidel na tekoucí vodě. Přestože počasí nepřálo a byla
poměrně zima, což se na vodě ještě umocňovalo, všichni zvládli nástrahy vodního výcviku
bez úhony. Případná nějaká ta rýma vůbec nezkazila celkové dojmy z výcviku, který se právě
tímto vryje hluboko do paměti všech druháků.
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Vojenská pouť v Lurdech ve Francii
Ve dnech 23. až 27. května se uskutečnila vojenská pouť v Lurdech ve Francii, které se kromě
vojenských profesionálů z mnoha útvarů AČR zúčastnilo také 15 žáků 1. a 2. ročníku
Vojenské střední školy v Moravské Třebové doprovázených velitelem čety a vrchním
praporčíkem školy. Žáci se poprvé prakticky seznámili nejen s armádami NATO, ale
i s dalšími armádami světa, které se této vojenské pouti účastnily. Byla to pro ně také první
velká praxe, kdy mohli použít několik světových jazyků, které se na škole učí, a tím pádem
získat ještě větší motivaci k učení se cizím jazykům, bez nichž se v armádě neobejdou.
Během několika dnů jsme absolvovali nejen zahajovací a ukončovací ceremoniál, ale také
obřad zapálení svíce AČR, českou mši, křížovou cestu a nakonec noční průvod městem se
svíčkami. Žáci také navázali nová přátelství se žáky zahraničních vojenských škol a snad se
spolu v budoucnu znovu setkají na podobné vojenské akci.
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Slavnostní vyřazení žáků čtvrtého ročníku
Květen je na každé střední škole zasvěcen maturitám a maturantům. Nejinak tomu je na jediné
vojenské střední škole, a tak po ukončení zkoušek dospělosti ve čtvrtek 30. května 2013
proběhlo
slavnostní
vyřazení
maturantů. Tradičně bylo rozděleno
na dvě části; akademická část
proběhla v sále Na Písku, kde
studenti
obdrželi
maturitní
vysvědčení a ročenku, která jim bude
navždycky připomínat léta strávená
v Moravské Třebové. Mnozí obdrželi
odznak školy, věcné dary a různá
vyznamenání jako poděkování za
vzorné studium či reprezentaci školy.
V závěru této části byla trojice
studentů vyznamenána odznakem
Československé obce legionářské,
jež je patronem školy.
Vojenské části konané v areálu školy pod širým nebem bohužel vůbec nepřálo počasí, ale
naštěstí ani to neodradilo diváky od sledování dalšího programu. Mezi stovkou hostů velitel
školy plk. Němeček přivítal velitele společných sil generálmajora Jána Gurníka, předsedu
ČsOL plk. v.v. JaroslavaVodičku, senátora Mgr. Radko Martínka, ředitele odboru personální
politiky a vzdělávání Mgr. Vladimíra Tetura a další hosty.
Odpoledne zahájila rocková školní kapela [D]efekt, která ve složení Dan Zejbrlík, Pavel
Houska, Jaroslav Šenfeld, Jan Hruška, Miroslav Hvozdovič a Jakub Hanák účinkovala,
vzhledem k angažování trojice maturantů, naposledy. Naopak poprvé veřejně vystupovala
dívčí exhibiční jednotka školy pod vedením Nadi Vojáčkové. Ukázky umění žáků uzavřelo
vystoupení klubu bojového umění MUSADO nově pod vedením Jana Doležala a Matěje
Dvořáka. Dlouholetý instruktor a zakladatel klubu Matěj Jahoda coby maturant sledoval své
svěřence mezi diváky.
Poslední vystoupení obstarala čestná
stráž Posádkového velitelství Praha,
která všechny přihlížející doslova
nadchla. Poté napochodovala Vojenská
hudba Olomouc, školní jednotky
(včetně maturantů), aby vzdaly čest
bojovému praporu, a pak už studenti
čtvrtého ročníku denního studia
a třetího ročníku dálkového studia
slavnostní den ukončili tradiční
tečkou: vyhozením lodiček do
vzduchu, tedy aktem, po kterém vždy
následuje dojemné loučení.
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Den dětí pro moravskotřebovské školky
Téměř dvě stovky dětí ze všech
moravskotřebovských mateřských škol se ve
středu 5. června 2013 zúčastnily Dne dětí,
které pro ně ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Maják a za materiální pomoci
Oblastní
charity Moravská Třebová
uspořádala Vojenská střední škola MO. Na
děti čekalo devět atrakcí a úkolů, s nimiž jim
ochotně pomáhali žáci čety C1A. A ačkoli
počasí rozhodně nebylo takové, jaké se na
červen sluší, náladu dětem ani pořadatelům
nezkazilo a všichni si tak užili pěkné
dopoledne.

Závěrečné přezkoušení žáků z vojenské přípravy
V průběhu prvních červnových týdnů proběhlo
v rámci
vojenské
přípravy
závěrečné
přezkoušení žáků 2. a 3. ročníku ve střelecké
přípravě z malorážkových zbraní, provedení
sborky a rozborky
samopalu
Sa
-58,
překonávání překážkové dráhy, spojovací
přípravy a topografie.
Žáci předvedli instruktorům své dovednosti,
které se naučili během tohoto školního roku,
někteří překvapili pozitivně a někteří musí daná
cvičení v budoucnu nadále procvičovat.

Studenti v Jaderné elektrárně Temelín
Dne 5. června 2013 navštívili vybraní studenti 3. ročníku Technického lycea a studenti VOŠ
Jadernou elektrárnu Temelín. V informačním středisku elektrárny byli velmi názorným
způsobem (prostřednictvím 3D projekce, funkčních panelů, mlžné komory) seznámeni nejen
se základními principy jaderného štěpení uranu, ale i s technologickými principy činnosti
JET. Zajímavým způsobem byla vysvětlena i historie, bezpečnost
i budoucnost elektrárny.
Velkým přínosem pak byla návštěva samotného areálu elektrárny
v doprovodu velmi kvalifikovaných průvodců, kteří ochotně
odpovídali na četné dotazy studentů a vyučujících. Umožnění
a uspořádání této exkurze je důkazem toho, že škola zajišťuje
svým studentům co nejkvalitnější vzdělávání, jehož projevem je
i propojování teorie s praxí.
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Výstava „Ženy bojující…“
V pondělí 6. května 2013 se na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO uskutečnilo
slavnostní otevření výstavy s názvem „ Ženy bojující…“.
Výstava se zabývá účastí československých žen v bojích na východní frontě, kde působily
jako spojařky, zdravotnice, u technického zajištění letišť nebo obsluhovaly protiletadlová
děla. Výstava byla zapůjčena paní prof. Zoe Klusákovou - Svobodovou a potrvá do konce
měsíce září 2013. Přístupná je všem žákům a studentům, pedagogickému sboru a zájemcům
o historii.
Za druhé světové války bojovaly tisíce Čechoslováků proti hitlerovskému Německu nejen
doma, ale také na zahraničních frontách - ve Francii, v Anglii, Africe, na Ukrajině a na konci
války pak na území vlasti. A všude tam, kde bojovali muži, se do vojenských jednotek hlásily
i ženy, aby se zbraní v ruce bojovaly za svobodu své země. České a slovenské ženy žijící
v Anglii, na Středním východě, na Podkarpatské Rusi, na Volyni se hlásily po stovkách do
československých zahraničních jednotek.
V Sovětském svazu byly ženy příslušnicemi vojenských jednotek a byly nasazovány do bojů
v první linii. V Anglii a na
Středním východě ženy nebyly
součástí vojenských jednotek, ale
pomocných útvarů. V týlu jednotek
pracovaly
jako
pradleny,
zajišťovaly stravu vojákům, apod.
Některé z těchto statečných žen
bojovaly v těch nejtěžších bojích u Sokolova, Kyjeva, Dukly, Bílé
Cerkve, na území Československa
pak např. v Ostravsko-opavské
operaci. Československá jednotka
v SSSR se může pyšnit i dvěma
sniperkami – Marií Lastoveckou
a Vandou Biněvskou.

Poznávací výlet po okolí organizovaný ČSOL a ČSBS
Dne 14. června 2013 se uskutečnil poznávací výlet po okolí Moravské Třebové organizovaný
Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu. Výletu se
zúčastnili vybraní žáci VSŠ a VOŠ MO a Speciální školy
v Moravské Třebové. První zastávka byla u památníku
padlých vojáků 2. světové války v Předním Arnoštově, kde
žákům odborný výklad provedl místní kronikář pan Ondra.
Další zastávka byla u památníku v Javoříčku a v místních
jeskyních, nakonec si žáci prohlédli i hrad Bouzov. Pro žáky
speciální školy to byla první zkušenost z osobního setkání
s budoucími vojáky AČR, kteří u nás ve škole studují.
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Branný závod pro ZŠ
20. června 2013 pořádala VSŠ a VOŠ MO již 4. ročník branného závodu pro základní školy.
Závodu se zúčastnilo šest šestičlenných smíšených družstev, letos pouze ze dvou
moravskotřebovských základek.
Družstva musela nejen zvládnout orientaci v areálu vojenské školy, ale především předvést,
jak si poradí na opičí dráze, při střelbě ze vzduchovky a při překonávání lanové lávky, zda
umí hodit granátem na cíl a zvládnout na
kole jízdu zručnosti, jak daleko dohodí
medicinbalem, jestli nevysypou zraněného
kamaráda z nosítek při transportu a také
jak dokáží spolupracovat při závěrečném
štafetovém běhu se zátěží.
Se všemi těmito převážně vojenskými
disciplínami si nejlépe poradili žáci z III.
ZŠ Kostelní náměstí, jejíž družstva
kompletně obsadila stupně vítězů; čtvrté
družstvo této školy se umístilo na šestém
místě. Čtvrté a páté místo tedy zbylo na
týmy z I. ZŠ Křižovatka.

Branný den pro mateřské školy
Dne 21. června 2013 uspořádala vojenská střední škola ve spolupráci s moravskotřebovským
Domem dětí a mládeže Maják branný den pro nejstarší děti
mateřských škol z města a okolí.
Osmdesát dětí šplhalo po provazovém žebříku ve snaze
sebrat pavoukovi z košíku bonbón, kličkovalo mezi kužely
nebo třeba zkoušelo chodit se zavázanýma očima. Aby se
však vojákům ještě více přiblížily, zkusily si děti i některé
typicky vojenské disciplíny: hod granátem, plížení
a plazení či například zdolávání lanové lávky. Dokonce si
děti prohlédly zbraně. U toho všeho pomáhali vojáci z čety
E2A, na nichž děti mohly oči nechat.
Na závěr každá třída dostala odměny za předvedený výkon
a rozzářené dětské tváře svědčily o tom, že si dopoledne na
vojenské střední škole předškoláci opravdu užili.
Velice děkujeme DDM Maják za spolupráci jak při dnešní
akci, tak i při dětském dni pro mateřské školy, který se
uskutečnil začátkem června.
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Žáci 3. ročníku cvičí s instruktory ze 71. mpr Hranice ve VVP Libavá
V závěru školního roku proběhly dva týdny výcviku žáků 3. ročníku pod vedením instruktorů
ze 71. mpr Hranice ve VVP Libavá. Žáci mají za sebou více jak polovinu výcviku, kdy
teploty přesahovaly přes 30 °C ve stínu. Nijak je to však neodradilo od toho, aby si
vyzkoušeli, co obsahuje výcvik vojáka v poli.
Vedoucí praporčík roty nrtm. Machálka a jeho instruktoři, kteří mají za sebou bojové
zkušenosti
nejen
z Afghánistánu, se žákům
věnují od rána do večera. Po
dokladu náčelníkovi štábu
a vrchnímu
praporčíkovi
vojenské školy, kteří žáky ke
konci týdne na výcviku
navštívili, byla slyšet jen slova
chvály, což bylo velice
příjemné. Snad bude výcvik
v tomto
duchu
nadále
pokračovat a žáci si s sebou
kromě puchýřů odvezou velké
zkušenosti, které zúročí znovu
v měsíci říjnu, kdy bude výcvik
na VVP Libavá se 71. mpr
pokračovat.

Ukončení školního roku 2012/2013
Dne 27. června 2013 se uskutečnil u příležitosti Dne ozbrojených sil ČR slavnostní nástup
žáků a zaměstnanců VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, při kterém byli nejlepší žáci školy
oceněni pochvalami, certifikáty a odznaky školy za studijní výsledky. Instruktoři z řad žáků 3.
ročníku obdrželi od velitele školy věcný dar za dobře odvedenou práci v tomto školním roce.
Na slavnostním nástupu velitel školy plk. Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. symbolicky předal
funkci velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové pplk. gšt. Ing. Zdeňku Macháčkovi,
který se dnem 1. července 2013 stává
velitelem vojenské školy. Nový velitel
poděkoval plk. Němečkovi za jeho vynikající
čtyřletou práci pro vojenskou školu a popřál
mu do budoucna hodně zdraví a úspěchů. Na
konci nástupu se žáci školy rozloučili
s odcházejícím velitelem a předali mu kroniku
a dort ve tvaru ženijních symbolů, které plk.
Němečka po celou dobu jeho vojenské kariéry
provázely.
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