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Výroční zpráva
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 a 26-41-M/01 Elektrotechnika. Jde o formu denního studia v délce trvání
čtyř let.
Pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance rezortu Ministerstva obrany, kteří
získali výuční list, je otevřen nástavbový studijní obor 64-41-L/51 Podnikání. Jde o formu
dálkového studia v délce trvání tří let.
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
- obsluha osobního počítače
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- 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 gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

53 let

Zástupce velitele - podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ

46 let

Náčelník štábu - podplukovník Ing. Viliam BEKE

51 let

Náčelník oddělení vzdělávaní - pplk. Ing. Josef LORENZ

51 let

Velitel školního praporu - pplk. Petr ZOUHAR

49 let

Adresa pro dálkový přístup: www.vsmt.cz
Školská rada není zřízena na základě § 172, odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
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

Zástupce velitele

Štáb

Oddělení vzdělávání

Náčelník štábu
Personální pracoviště
Personalistka
Personalistka
Organizační a plánovací odd.

Náčelník oddělení

výkonný praporčík

starší pracovník štábu
organizační pracovník
st.důst.-specialista

skupina humanitní
služby
vedoucí skupiny

Učební skupina jazyková a
humanitní
vedoucí skupiny
zást. ved. skupiny

Starší důstojník

9 x učitel

Pracoviště OMO

Učební skupina
přírodovědná

Pracoviště OI

vedoucí skupiny

Pracoviště KIS

zást. ved. skupiny

Oddělení logistiky

4 x učitel

Náčelník oddělení

Učební skupina základních
odborných předmětů

Pracoviště
log.informační služby
náčelník pracoviště
2x účetní

produkční a progr.
pracovník
pedagog volného
času

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

2. školní rota
VR - vychovatel
ZVR - vychovatel

zást. ved. skupiny
6 x učitel (2 VZP)

Učební skupina managementu
a tělovýchovy

Finanční skupina
náčelník skupiny

náčelník skupiny

účetní

2x starší instruktor

5
rozpočtář

knihovník

vedoucí skupiny

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

Velitel praporu

zástupce náčelníka

Náčelník oddělení

Vedoucí starší důstojník

Školní prapor

4 x učitel

4 x VČ - vychovatel
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2) Charakteristika školního roku 2013/2014 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. na Dni pozemního vojska „Bahna
2014“, Dnech NATO a Vzdušných sil AČR, Rožnovské valašce a akcích spojených
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 ve školním roce splněny. Dosažené studijní
výsledky se oproti předchozímu školnímu roku mírně zlepšily, a to především u žáků denního
studia. Třída C4A třídní učitelky RNDr. Ivety Wilnerové dosáhla nejlepšího průměrného
prospěchu mezi třídami.
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V průběhu školního roku se pedagogové oddělení vzdělávání výrazněji zaměřili na
přípravu k maturitním zkouškám jak čtvrtého ročníku, tak i studentů 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:

78-42 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:

chlapce 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:

26-41 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:

64-41 L Podnikání v oborech

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

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 studijními vědomostmi a technickými dovednostmi, které jim usnadní
vysokoškolské studium technických disciplín. Technické lyceum přispívá ke zkvalitnění
přípravy žáků ke studiu na Univerzitě obrany, případně VOŠ a VŠ příslušného zaměření.
Jedná se o výběr studentů, kteří mohou 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.
Studijní obor je koncipován ve dvou oblastech - jednu tvoří základní učivo všeobecně
vzdělávací i odborné povinné pro všechny žáky, druhou, menší část, představují volitelné
předměty. Jejich funkcí je vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky, a tak přispět k jejich
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správnému profesnímu rozhodnutí a současně prohloubit jejich přípravu směrem ke
zvolenému oboru dalšího studia a praxe u útvarů a zařízení AČR.
Studijní obor Elektrotechnika je obor 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.
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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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 2013/2014 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. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

Zástupce velitele

pplk. Ing. Josef HLOUPÝ

Náčelník štábu

pplk. Ing. Viliam BEKE

Vrchní praporčík

nprap. Tomáš REIMER

Náčelník oddělení logistiky

mjr. Ing. Jiří JONÁŠ

Náčelník oddělení vzdělávání

pplk. Ing. Josef LORENZ

Starší důstojník - specialista

mjr. Ing. Karel KYSELKA

Vedoucí učební skupiny jazykové
a humanitní
Vedoucí učební skupiny přírodovědné
Vedoucí učební skupiny základních
odborných předmětů
Náčelník učební skupiny managementu a
tělovýchovy
Velitel školního praporu

o.z. Mgr. Andrea MARTINKOVÁ

o.z. RNDr. Irena ŠAFÁROVÁ
o.z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD
pplk. Petr ZOUHAR

Chod školy zabezpečovali i pracovníci dalších vojenských zařízení nacházejících se
v Samostatném dislokačním místě Moravská Třebová (PS 0547 - Provozní středisko
Moravská Třebová, VZ 684804 – Úsek zdravotních služeb Moravská Třebová Centra
zdravotních služeb Prostějov).
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
 O.z. Mgr. Klára

MOTLOVÁ zahájila studium pedagogického minima na UP

v Olomouci; v měsíci červnu daného školního roku se výše jmenovaná zúčastnila
zdokonalovacího kurzu anglického jazyka v Cheltenhamu ve Velké Británii.
 O.z. Bc. Věra

PACLÍKOVÁ zahájila magisterské studium Učitelství německého

jazyka pro základní a jazykové školy na MU v Brně.


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



Proběhlo i mnoho jedno až dvoudenních metodických seminářů k jazykové
a přírodovědné přípravě, kterých se zúčastnili pedagogové oddělení vzdělávání.

Celkový přehled o vzdělání pedagogických pracovníků
Pedagogický sbor v počtu 34 je plně kvalifikován, věkový průměr (cca 45 roků).
Vzdělání

PaedDr. RNDr. Ing.

Mgr.

Bc.

Bez titulu
s ped. vz.

Vysokoškolské

1

5

9

13

2

4

5) Údaje o přijímacím řízení
Čtyřleté studium:
Přijímací řízení pro
čtyřleté studium se konalo ve
dnech 22. a 23. 4. 2014 pro
obor vzdělání 78-42-M/01
Technické

lyceum

a

24.

a 25. 4. 2014 pro obor
vzdělání

26-41-M/01

Elektrotechnika.

Zájem

o studium oboru vzdělání
Technické

lyceum

byl

značný. Bylo podáno celkem
264 přihlášek, z toho 179 chlapců a 85 dívek. K přijímacím zkouškám se dostavilo 220
uchazečů, z toho 141 chlapců a 79 dívek. Do studia oboru vzdělání Elektrotechnika bylo
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podáno celkem 62 přihlášek, z toho 49 chlapců a 13 dívek. K přijímacím zkouškám se
dostavilo 53 uchazeči, z toho 40 chlapců a 13 dívek.
Řada dalších uchazečů neprošla zdravotními prohlídkami ve vojenských nemocnicích.
Směrné číslo pro přijetí do školy na školní rok 2014/2015 bylo stanoveno Sekcí personální
Ministerstva obrany na 93 žáků oboru Technické lyceum a 31 žák oboru Elektrotechnika.
Tento

počet

studentů

byl

naplněn

na

základě

dosažených

výsledků

u přijímacích zkoušek. V oboru Technické lyceum byly otevřeny tři třídy a oboru
Elektrotechnika jedna třída.
Úroveň znalostí v předmětech matematika, český jazyk a literatura u uchazečů o čtyřleté
studium byla na republikovém průměru. 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 94 žáků oboru Technické lyceum (z toho 27 dívek a 67 chlapců)
a 31 žák oboru Elektrotechnika (z toho 28 chlapců a 3 dívky).
Tříleté studium:
Pro přijímací řízení tříletého dálkového studia studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání
bylo vyhlášeno přijímací řízení ve dnech 28. a 29. 4. 2014. Přijímací zkoušky uchazečů
o studium se nekonaly. Byli přijati všichni přihlášení uchazeči v celkovém počtu 28. Ke
studiu nastoupilo 27 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

93

141Ch
79 D

67 Ch
27 D

68 Ch
26 D

94

93

220

94

94

94
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Studijní obor: Elektrotechnika
Počet uchazečů
Druh
studia

Směrné číslo

Čtyřleté
denní
studium
Celkem:

Celkem
nastoupilo

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato ke
studiu

Nastoupilo
ke studiu

31

40 Ch
13 D

28 Ch
3D

28 Ch
3D

31

31

53

31

31

31

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

28 M
0 Ž

28 M
0 Ž

27 M
0Ž

27

Celkem:

60

28

28

27

27

6) Údaje o počtech žáků
V školním roce 2013/2014 měla škola celkem 17 tříd s 416 žáky (331 žáků denního
studia a 85

žáků dálkového studia). Vyučovaly se studijní obory VSŠ

MO

(78-42-M/01 Technické lyceum; 26-41-M/01 - Elektrotechnika, 64-41-L/51 Podnikání dálkové studium).
Studium ve školním roce 2013/2014 zahájilo 416 žáků a ukončilo 369 žáků.
Skutečný stav žáků k 30. 6. 2014
Třída
C1A

Zahájilo šk. rok
32

Ukončilo šk. rok
30

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
2

C1B

32

28

-

4

C1C

33

28

-

5

E1A

33

28

-

5

C2A

25

25

-

-

C2B

27

25

-

2

C2C

25

23

-

2
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Třída
C3A

Zahájilo šk. rok
22

Ukončilo šk. rok
21

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
1

C3B

23

23

-

-

E3A

18

18

-

-

C4A

22

22

-

-

C4B

21

21

-

-

C4C

18

17

-

1

T1A

25

22

-

3

T2A

28

25

-

3

T3A

17

16

-

1

T3B

15

15

-

-

Celkem

416

387

-

29

Skutečný stav žáků k 31. 8. 2014 – po opravných zkouškách a ukončení žáků pro neprospěch

Třída

Zahájilo
šk. Rok

Ukončilo
studium
k 30.6.2014

Ukončilo
studium
k 31.8.2014

Přestup
z jiné
SŠ (+)

Ukončení (-)
k 30. 6. 2014

C1A
C1B
C1C
E1A
C2A
C2B
C2C
C3A
C3B
E3A
C4A
C4B
C4C
T1A
T2A
T3A
T3B
Celkem

32
32
33
33
25
27
25
22
23
18
22
21
18
25
28
17
15
416

30
28
28
28
25
25
23
21
23
18
22
21
17
22
25
16
15
387

30
27
28
24
24
25
23
21
23
18
22
21
17
18
17
16
15
369

-

2
4
5
5
2
2
1
1
3
3
1
29

14

Opravné
zkoušky
(-)
a ukončení
studia k 31. 8.
2014
1
4
1
4
8
18
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7) Údaje o procesu vzdělávání
Pedagogický sbor školy se schází pravidelně na 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
obrany, kde je oblast metodiky zapracována. Využíváme i vzdělávacích seminářů pořádaných
NIDV a CCV.
V oblasti jazykové přípravy jsme čerpali ze závěrů konferencí, zasedání metodické
rady cizích jazyků rezortu Ministerstva obrany vedené pracovníky Agentury plánování
a rozvoje lidských zdrojů. 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, v úspěšnějším zvládnutí zkoušek
STANAG

6001

SLP

1

a

2,

a

to

zejména

u žáků

4.

ročníku,

a

následně

i v počtu žáků, kteří byli přijati ke studiu na Univerzitu obrany v Brně.
V daném školním roce pplk. Ing. Josef LORENZ, o. z. Mgr. Josef KUČERA a mjr.
Mgr. Marek HEIDINGSFELD zpracovali kompletně podklady pro nové RVP oboru
78-42-M/07 Vojenské Lyceum ve spolupráci se zástupci Agentury plánování a rozvoje
lidských zdrojů a paní PhDr. Janou KAŠPAROVOU z Národního ústavu pro vzdělávání.
Nové programy RVP prošly procesem schvalování na MŠMT a jsou platné od školního roku
2015/2016.
8) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Na konci školního roku 2013/ 2014 ke dni 30. 6. 2014 bylo klasifikováno celkem 297
žáků (1. - 3. ročníku TL + EL). Z tohoto počtu bylo 250 žáků čtyřletého denního studia a 47
žáků dálkového studia.
Čtyřleté denní studium: z celkového počtu 250 žáků prospěl 1 žák s vyznamenáním,
220 prospělo a 29 neprospělo – z toho 7 neklasifikováno.
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Tříleté dálkové studium: z celkového
počtu 47 žáků (1.- 2. ročníku DL) prospěl 1
žák s vyznamenáním, 30 prospělo a 16 žáků
neprospělo- z toho 2 neklasifikováni.

Studijní výsledky závěru šk. roku 2013/2014
Prospěl s
vyznamenáním

Typ studia
4–leté denní
(1.-3.ročník)
3-leté dálkové
(1.-2. ročník)
Celkem

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

Počet

%

250

1

0,4

220

88

29

11,6

47

1

2,13

30

63,83

16

34,04

297

2

0,67

250

84,17

54

18, 18

4-leté denní studium 4. ročník
Třída
C4A
C4B
C4C

Počet
žáků
22
21
17

V
-

Hodnocení
P
5
22
20 1
17
-

N
-

Průměrný
prospěch
2,716
2,755
2,781

Třídní učitel
o.z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ
o.z. Mgr. Radek KONEČNÝ

o.z. Ing. Igor FABIAN

4-leté denní studim 1. – 3. ročník
Třída
C1A
C1B
C1C
E1A
C2A
C2B
C2C
C3A
C3B
E3A

Počet
žáků
31
32
26
28
25
25
24
21
23
18

V
1
-

Hodnocení
P
5
25
4
26
1
28
19
9
23
2
25
21
3
19
2
23
17
1

N
2
4
1
-

Průměrný
prospěch
2,639
2,365
2,665
3,096
2,777
2,526
2,652
2,755
2,751
2,844
16

Třídní učitel
o.z. Mgr. Hana OYELAKIN FERLÍKOVÁ

o.z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

o.z. Mgr. Eliška HARTMANOVÁ
o.z. Ing. František FELKL
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. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ
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3-leté dálkové studium 3. ročník
Třída
T3A
T3B

Počet
žáků
16
15

Hodnocení
V
P
5
N
14
2
0
1
12
2
0

Průměrný
prospěch
2,594
2,733

Třídní učitel
o.z. Mgr. Jana ŠANDOVÁ
o.z. Mgr. Bc. Richard CVRKAL

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

Počet
žáků
22
25

V
1
0

Hodnocení
P
5
N
15
6
15 10 2

Průměrný
prospěch
2,777
2,766

Třídní učitel
o.z. Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ
o.z. Ing. Jaroslav ZEMAN

Opravné zkoušky proběhly ve dnech 26. a 27. 8. 2014. Ze 33 žáků neprospělo 13 (4 žáci
z čtyřletého denního studia, 9 žáků z tříletého dálkového studia).
Maturitní zkoušky se uskutečnily v jarním a podzimním období, vždy ve dvou řádných
stanovených termínech.
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy) se konala ve dnech
2. – 9. 5. 2014 (jarní období), 1. – 5. 9. 2014 (podzimní období); profilová část
a ústní část společných maturitních zkoušek se konaly ve dnech 19. – 29. 5. 2014 (jarní
období), 11. 9. 2014 (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 prokázali velmi dobré
vědomosti a jejich chování a vystupování bylo na odpovídající úrovni. Organizačně pak dobře
zabezpečili hladký průběh maturit příslušníci velitelského sboru, třídní učitelé o.z. RNDr.
Iveta WILNEROVÁ, o.z. Mgr. Radek KONEČNÝ, o.z. Ing. Igor FABIAN, o.z. Mgr. Bc.
Richard CVRKAL 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 2013/2014 - čtyřleté denní studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 60 žáků. Při závěrečné
klasifikaci neprospěl 1 žák. Maturitní zkoušky vykonalo 59 žáků – všichni žáci uspěli.
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Přehled o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014:
Druh
Školení
4-leté studium
C4A
4-leté studium
C4B
4-leté studium
C4C
Celkem 4-leté
studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

22

22

100

-

-

20

20

100

-

-

17

17

100

-

-

59

59

100

-

-

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 - tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 31 žáků. Z tohoto počtu
neprospěli při závěrečné klasifikaci 2 žáci, kteří konali v měsíci červnu opravné zkoušky,
u kterých neuspěli. Jednomu žáku velitel školy povolil opakování 3. ročníku. Maturitní
zkoušky vykonalo 29 žáků a z toho 2 žáci neuspěli (1 žák nesložil ústní zkoušku společné
části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, 1 žák neuspěl u didaktického testu
společné části maturitní zkoušky z matematiky a zároveň nesložil profilovou část maturitní
zkoušky z ekonomiky a chodu podniku; z managementu, marketingu a práva).

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

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

16

15

93,75

1

6,25

13

12

92,31

1

7,69

29

27

93,10

2

6,90

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014- čtyřleté denní a tříleté dálkové
studium
Druh
školení

Celkem
klasif.

Den. a dálkové
studium

88

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%
86

97,73

18

2

2,27
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Kurzy ECDL:
Pod vedením o. z. Ing. Pavla NAVRÁTILA a

o. z. Antonína NOVÁKA byly

organizovány kurzy výpočetní techniky zaměřené zejména na přípravu k mezinárodním
testům počítačové gramotnosti a kvalifikace 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. Kromě základní obsluhy PC s využitím MS Windows a MS Office
byly do nabídky zařazeny i specializované kurzy zaměřené na tvorbu webových stránek,
počítačovou grafiku a CAD. Ve školním roce 2013/2014 bylo VSŠ a VOŠ MO nabízeno
celkem deset kurzů ECDL, z toho se šest kurzů nekonalo z důvodu malého počtu zájemců.
Kurzy ECDL ve školním roce 2013/2014
Č. kurzu

Název kurzu

Datum

2013-06Z

pro začátečníky

16. 9. – 4. 10. 2013

2013-10Z

pro začátečníky

4. – 22. 11. 2013

2014-01Z

pro začátečníky

17. 2. – 7. 3. 2014

2014-02W

tvorba webových
stránek

10. – 21. 3. 2014

Délka Plánovaný Skutečný
počet
počet
3
12
7
týdny
3
12
12
týdny
3
12
7
týdny
2
12
7
týdny

Jazykové zkoušky STANAG 6001:
Přehled o jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2013/2014 ke dni
30. 6. 2014.

třída

Počet
žáků

angličtina

němčina

ruština

francouzština

SLP 1

SLP 2

SLP 3

SLP 1

SLP 2

SLP 3

SLP 1

SLP 2

SLP 1

SLP 2

C1A

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1B

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E1A

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2A

25

3

3

-

1

-

-

-

-

-

-

C2B

27

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

C2C

25

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-
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Třída

Počet
žáků

angličtina

němčina

ruština

francouzština

SLP 1

SLP 2

SLP 3

SLP 1

SLP 2

SLP 3

SLP 1

SLP 2

SLP 1

SLP 2

C3A

22

9

5

-

1

-

-

-

-

-

-

C3B

23

11

7

-

-

-

-

-

-

-

-

E3A

18

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

C4A

22

13

19

1

-

-

-

19

1

-

-

C4B

21

23

5

-

2

-

-

-

-

-

-

C4C

18

17

3

1

-

-

-

4

-

2

1

Celk.

331

85

49

2

4

-

-

23

1

2

1

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
500 h. a kurzy zdokonalovací s dotací 150 h. ke zkoušce STANAG 6001 SLP
1 a 2.
Kurzy AJ ve školním roce 2013/2014:
Škola

Poř.č.

VSŠ

56.

VSŠ

68.

VSŠ

60.

VSŠ

55.

VSŠ

51.

Termín

Plán. počet

Skut.
počet

1111

09.09.-13.12.2013

12

11

2222

11.11.-20.12.2013

20

20

2222

10.02.-21.03.2014

40

29

2222

24.02.-07.07.2014

30

20

1111

31.03.-04.07.2014

24

24

Typ kurzu
Intenzivní
Cílová způsobilost
Zdokonalovací
Cílová způsobilost
Zdokonalovací
Cílová způsobilost
Intenzivní
Cílová způsobilost
Intenzivní
Cílová způsobilost

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2013/2014 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.
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Dne 4. 9. 2013 proběhlo u VSŠ a VOŠ MO zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Pardubického kraje.



Dne 13. 9. 2013 přivítal velitel VSŠ a VOŠ MO na půdě školy prezidenta republiky
Miloše ZEMANA, ministra obrany Vlastimila PICKA, náměstkyni pro personalistiku
Lenku PTÁČKOVOU MELICHAROVOU a hejtmana Pardubického kraje Martina
NETOLICKÉHO při příležitosti návštěvy Pardubického kraje prezidentem republiky.



Ve dnech 21. a 22. 9. 2013 zabezpečovali vybraní žáci školy v počtu 110 žáků
XIII. Dny NATO v Ostravě a IV. Dny vzdušných sil AČR.



7. 10. 2013 se vybraní žáci školy zúčastnili na Ministerstvu obrany slavnostního
setkání bojovníků 2. světové války u příležitosti 71. výročí bojů na Středním východě,
69. výročí bojů u Dunkerque a 69. výročí bojů o Duklu.



Dne 28. 10. 2013 se vybraní žáci školy zúčastnili slavnostního nástupu v Praze na
Vítkově u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu a žákyně 4.
ročníku Aneta Teplá přednesla při slavnostním shromáždění v Národním památníku
v Praze na Vítkově svůj projev, který byl přenášený v přímém přenosu České televize.



29. 11. 2013 a 24. 1. 2014 pořádali příslušníci školy pro veřejnost Den otevřených
dveří. Celkem navštívilo školu 1343 návštěvníků.



Dne 6. 12. 2013 se 25 žáků školy zúčastnilo slavnostní mše pro hnutí Stonožka
v Pražské katedrále svatého Víta, kterou celebroval kardinál Dominik Duka.



Dne 7. 3. 2014 proběhl v sále Na Písku 21. reprezentační ples velitele školy.



Dne 27. 3. 2014 zabezpečila škola oslavy Dne učitelů za účelem setkání všech
pedagogů z Moravské Třebové a blízkého okolí.



15. – 19. 5. 2014 se zúčastnili vybraní žáci školy 56. mezinárodní vojenské poutě ve
francouzských Lurdách.



Dne 22. 5. 2014 zabezpečovali vybraní žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
soutěž pro žáky základních škol – Battlefield J. Potůčka, pořádanou Československou
obcí legionářskou, konanou v Olomouci.



Ve dnech 6. – 8. 6. 2014 se podíleli vybraní žáci školy na zabezpečení
20. mezinárodního armádního folklorního festivalu v Rožnově pod Radhoštěm.



22. 6. 2014 se vybraní žáci školy zúčastnili pietního aktu v obci Ležáky.



Dne 19. 6. 2014 uspořádala škola branný závod pro žáky osmých tříd základních škol
z Moravské Třebové a okolí.
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Dne 20. 6. 2014 uspořádala škola ve spolupráci s DDM Moravská Třebová branný
závod pro děti mateřských škol z Moravské Třebové a okolí.



Dne

7.

6.

2014

zabezpečovalo

85

vybraných

žáků

školy

Den pozemního vojka „Bahna 2014“ ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy.


Dne 29. 6. 2014 se 3 žáci školy spolu s vrchním praporčíkem zúčastnili pietního aktu
v městečku Darney ve Francii u příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky.
Během 1. světové války se v daném městečku formovaly československé legie. Právě
zde bylo tehdy potvrzeno prohlášení o vzniku nezávislého československého státu.



Ve dnech 22. – 23. 8. 2014 proběhla v Králíkách akce Den Sil podpory AČR „Cihelna
2014“. Jako každý rok se této akce zúčastnila i naše škola. Reprezentovalo ji 13 žáků
kroužku vojenské historie.

Sportovní úspěchy ve školním roce 2013/2014 - Soutěže středních škol
K tradičním vztahům školy a veřejnosti řadíme účast našich sportovních družstev
v

soutěžích středních škol okresu Svitavy a Pardubického kraje v rámci Asociace

středoškolských sportovních klubů. Dále se reprezentační družstva školy pod vedením o. z.
Mgr. Václava KOSTELNÍKA zúčastnila sportovních akcí v rámci AČR.
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Dne 19. 9. 2013 se uskutečnilo okresní kolo CORNY v atletice chlapců středních
škol. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 19. 9. 2013 se uskutečnilo okresní kolo CORNY v atletice dívek středních škol.
Družstvo školy obsadilo 3. místo.



Dne 1. 10. 2013 se uskutečnilo krajské kolo CORNY v atletice chlapců středních
škol. Družstvo školy obsadilo 8. místo.



Dne 3. 10. 2013 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních
škol – okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 3. 10. 2013 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních škol
– okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Ve dnech 3. – 11. 10. 2013 se uskutečnilo Mistrovství světa ve vojenském pětiboji,
kde v závodě rezervistů obsadila žákyně Karolína ŽOLNOVÁ 2. místo.



Dne 4. 10. 2013 se uskutečnil turnaj Paintball Czech Army Cup. Družstvo školy
obsadilo 3. místo.



Dne 4. 10. 2013 se uskutečnil turnaj Airsoft Czech Army Challange. Družstvo školy
obsadilo 4. místo.



Dne 8. 10. 2013 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních
škol – krajské kolo. Družstvo školy obsadilo 3. místo.



Dne 8. 10. 2013 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních škol
– krajské kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 17. 10. 2013 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise družstev chlapců středních
škol – obvodní kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 18. 10. 2013 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních
škol – republikové finále. Družstvo školy obsadilo 10. místo.



Dne 22. 10. 2013 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise družstev chlapců středních
škol – okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 8. 11. 2013 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol chlapců – obvodní kolo,
kde se družstvo školy umístnilo na 1. místě.



Dne 8. 11. 2013 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol dívek – obvodní kolo, kde
se družstvo školy umístilo na 2. místě.



Dne 27. 11. 2013 se uskutečnil basketbalový turnaj 3 x 3 dívek středních škol –
okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 4. místo.
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Dne 27. 11. 2013 se uskutečnil basketbalový turnaj 3 x 3 chlapců středních škol –
okresní kolo. Škola postavila 2 družstva, ta se umístnila na 1. a 2. místě.



Dne 3. 12. 2013 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu chlapců – obvodní
kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 3. 12. 2013 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu dívek – obvodní kolo.
Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 9. 12. 2013 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu dívek – okresní kolo.
Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 27. 1. 2014 se uskutečnil basketbalový turnaj 3 x 3 chlapců středních škol –
republikové finále. Družstvo školy obsadilo 11. místo.



Dne 4. 3. 2014 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – obvodní
kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 4. 3. 2014 se uskutečnil basketbalový turnaj dívek středních škol – obvodní kolo.
Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 20. 3. 2014 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – okresní
kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 3. 4. 2014 se uskutečnilo krajské kolo v silovém čtyřboji družstev. Družstvo
školy obsadilo 3. místo. Nejlepší výkon v soutěži předvedl žák Filip NOVÁK.
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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 2013/2014 pracovala komise prevence SNJ pod řízením ZV VSŠ
a VOŠ MO pplk. Ing. Josefa HLOUPÉHO. Funkci metodika prevence SNJ zastával starší
důstojník-specialista oddělení vzdělávání mjr. Ing. Karel KYSELKA. Komise v tomto období
pracovala ve složení sedmi vojáků z povolání a tří občanských zaměstnanců. Velitel školy
plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK byl pravidelně seznamován se závěry a činností komise
prevence SNJ u VSŠ a VOŠ MO a s 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
rozmanitou pravidelnou nabídku volnočasových činností.
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V rámci Programu protidrogové politiky bylo u VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2013/2014
zabezpečeno:
Vzdělávání, osvěta
Metodik prevence mjr. Ing. Karel KYSELKA se zúčastnil během školního roku
2013/2014 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: „Já hráč“
„Přednáška o drogách“
Pro 2. ročník na téma „Já hráč“
„Přednáška o drogách“
Pro 3. a 4. ročník přednáška MUDr. Radima UZLA
U všech čet žáků 1. ročníku proběhlo 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: „Stres, zvládání stresových situací a syndrom vyhoření“.
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Diagnostikování drog a alkoholu
V průběhu školního roku 2013/2014 bylo provedeno u žáků VSŠ a VOŠ MO 75
kontrol na přítomnost alkoholu v dechu. Kontroly se uskutečnily ve večerních nebo nočních
hodinách. Všechny zjištěné pozitivní případy byly řešeny pohovorem a rozborem přestupku s
metodikem prevence SNJ a kázeňsky řešeny velitelem školního praporu a velitelem školy.
V době výuky nebyl zjištěn žádný přestupek tohoto charakteru.
Dále bylo provedeno 125 kontrol na přítomnost OPL v moči žáků školy. Všechny výsledky
byly negativní.
Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u metodika prevence SNJ.

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 (7 návštěv)



Aguaaerobik – účast 1x týdně 10 žáků

Kulturní a kulturně vzdělávací programy


Společenská výchova – taneční kurz pro žáky 2. ročníku – účast 86 žáků

V rámci Programu prevence kriminality bylo u VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2013/2014
zabezpečeno:
Vzdělávání
V oblasti prevence kriminality škola zabezpečila vzdělávací aktivity v oblasti kultury.


Diskotéka – účast 69% žáků



Exkurze do Vojenského muzea Králíky pro 1. ročník



Koncert Jumping Drums



Koncert Alexandrovci



Divadelní představení „Bedřich Smetana The Greatest Hits“ v Pardubicích



Divadelní představení v anglickém jazyce



Divadelní představení „Maryša“ v Olomouci
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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
2013/2014 tyto zájmové a sportovní kroužky:
Název kroužku

Zodpovědný vedoucí

Florbal
dívky a chlapci

o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK

Sálová kopaná

o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER

Sebeobrana I.

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD
instruktoři klubu sebeobrany

Sebeobrana II.

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD
instruktoři klubu sebeobrany

Letecký pětiboj
a gymnastika

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD

Střelecký kroužek

prap. Stanislav HANÁK

Horolezecký kroužek

o. z. Ivan MAREČEK

Aquaaerobik

o. z. Stanislava TICHÁ

Aerobik

o. z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

Sauna chlapci

prap. Radek ŠULC
npor. Bc. Karel VÝBORNÝ

Sauna dívky

o. z. Stanislava TICHÁ
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Čas a místo
Po: 18:15 – 20:00 h.
Út: 18:15 – 20:00 h.
St: 18:15 – 20:00 h.
Stará tělocvična
Út: 16:00 – 17:30 h.
Čt: 18:15 – 20:00 h.
Stará tělocvična
Po 16:00 – 17:30 h.
St: 16:00 – 17:30 h.
Stará tělocvična
Út: 16:00 – 17:30 h.
Učebna sebeobrany,
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.
Učebna sebeobrany,
areál školy
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
Po: 16:00 – 19:00 h.
Stará tělocvična, areál
školy
Čt: 19:00 – 21:00
Bazén 2. ZŠ
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: 18:30 – 20:30 h.
sauna v areálu školy
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Volejbalový kroužek –
dívky a chlapci

o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK

Basketbal –
dívky a chlapci

o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK

Badminton

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD

Squash

o. z. Stanislava TICHÁ

Hudební kroužek

Út: 16:00 – 17:30 h.
Čt: 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

Exhibiční jednotka

por. Bc. Jiřina HAROKOVÁ
o. z. Stanislava TICHÁ

St: 16:00 – 17:30 h.
Vestibul kinosálu, areál
školy

Knihovnický kroužek

o. z. Gabriela SODOMKOVÁ

Út: 16:00 – 17:30 h.
Knihovna

Kreativ

o. z. Michaela VOMELOVÁ

Společenské hry

o. z. Gabriela SODOMKOVÁ

Šachový kroužek

o. z. Ladislav DOSTÁL

Posilovna

velitelé čet – vychovatelé

BOX

npor. Ing. Radek RUBÍN

Vojensko - historický
kroužek

nprap. Tomáš REIMER
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Čt: 16:00 – 17:30 h.
ŠK, DDM M. T.
Po: 16:00 – 17:30 h.
18:30 – 20:00 h.
Út: 16:00 – 17:30 h.
St: 16:00 – 17:30 h.
18:30 – 20:00 h.
Čt: 18:30 – 20:00 h.
Herna
Út: 18:30 – 20:00 h.
Herna
1. šk. rota
Po: 16:00 – 17:30 h.
Út: 18:15 – 19:45 h.
St: 16:00 – 17:30 h.
Čt: 18:15 – 19:45 h.
2. šk. rota
Po: 18:15 – 20:00 h.
Út: 16:00 – 17:30 h.
St: 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: 16:00 – 17:30 h.
Čt: 20:00 – 21:15 h.
Posilovna školy
Dle domluvy
budova č. 28
St: 18:15 – 20:00 h.
budova č. 28
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Taktický kroužek

npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK

Čt: 15:00 – 17:30 h.
Areál školy

Outdoor kroužek
- turistickotaktický
- Vodní turistika
- Cykloturistika
- Lyžařský

pplk. Petr ZOUHAR a VČ
mjr. Ing. Miroslav KOLAŘÍK
mjr. Ing. Antonín MEDŘÍK

Dle počasí a zájmu
Po – Čt: po výuce
Pá, So: žáci písemný
souhlas rodičů

11) Údaje zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V daném

školním

roce

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

Název kurzu

Datum

2013-06Z

pro začátečníky

16. 9. – 4. 10. 2013

2013-10Z

pro začátečníky

4. – 22. 11. 2013

2014-01Z

pro začátečníky

17. 2. – 7. 3. 2014

2014-02W

tvorba webových
stránek

10. – 21. 3. 2014

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
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Délka Plánovaný Skutečný
počet
počet
3
12
7
týdny
3
12
12
týdny
3
12
7
týdny
2
12
7
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
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12) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2013/14 byl ve škole realizován projekt:
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
(ukončení 30. 9. 2014).
b) Doba trvání projektu je dva roky. Jeho náplní je zlepšení podmínek maturitní přípravy
u žáků dálkového studia a tvorba digitálních učebních materiálů. V rámci projektu
došlo 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 došlo i k materiálnímu zabezpečení učitelů, kteří pro tvorbu
digitálních výukových materiálů obdrželi notebooky v počtu 15 ks.
c) Commenius – v rámci programu Commenius si škola v daném školním roce 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) V rámci finanční podpory Americké obchodní komory v České republice byl v rámci
školy vytvořen a komorou schválen projekt na modernizaci síně tradic v rámci
programu One World, Many Voices. Po celý daný školní rok o. z. Mgr. Josef
KUČERA s vrchním praporčíkem nprap. Tomášem REIMEREM a žáky z vojenského
historického kroužku se ve spolupráci s pracovníky Vojenského historického ústavu
podíleli na rekonstrukci a přeměně stávající Síně tradic na Muzeum vojenského
školství v Moravské Třebové. Toto vytvořené muzeum bude napojeno na naučnou
stezku v Moravské Třebové a bude plně přístupné veřejnosti.

13) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti
V průběhu školního roku 2013/2014 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 vedoucích jednotlivých učebních skupin. Závažné nedostatky při kontrolních činnostech
nebyly zjištěny.
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Vyhodnocení úrazů ve škole za školní rok 2013/2014
Přehled řešených úrazů podle kategorií osob a jejich charakteru

Žáci
Vojáci
Obč. zaměstnanci

25
---

Nepracovní
(neškolní,
neslužební)
úrazy
4
---

CELKEM

25

4

Kategorie osob

Školní, služební
a pracovní,
úrazy

Celkem
všechny
úrazy

Vyplaceno na
odškodném v
Kč

29
---

39 020,-----

29

39 020,-

Vyhodnocení školních úrazů podle činnosti, při kterých vznikly:
Druh činnosti

Počet úrazů

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

8
1
5
6
1
4

Poznámka
florbal -1x, gymnastika-2x,
kopaná-3x,košíková-2x
lyžování

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
ze sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, okna, dveře, jádra). Obě budovy domova mládeže
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. V ubytovacím prostoru žáků je třeba provádět nadále
výměnu linolea a rekonstrukci elektroinstalace. V budově domova mládeže pro studenty
dálkového a kombinovaného studia proběhla v daném školním roce generální oprava 40
pokojů (ze 100), včetně vybavení novým nábytkem.
Mateřské učebny jsou vybaveny novým nábytkem, odborné učebny jsou
v odpovídajícím stavu, který umožňuje plnit jejich funkci. Na závěr daného školního roku
začaly probíhat práce na výměně všech oken učebního bloku. V rámci této zakázky bude
provedena oprava podlah na chodbách a dále bude provedena generální oprava celého
podsklepení budovy. V nově opravených sklepních prostorách budou v dalším školním roce
vytvořeny skladovací prostory školy. V učebnách pro výuku výpočetní techniky musíme
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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 proběhla
pružněji. Škola vlastní pět počítačových učeben se 72 počítači v síti. Dále je vytvořena PC
učebna pro zabezpečení kurzů ECDL s kapacitou 13 počítačů. Tyto učebny v současnosti plně
postačují pro zabezpečení výuky stávajících studijních oborů. V rámci projektu EU „Virtuální
učebna“ byla znovuvytvořena učebna SAC, která slouží žákům nejenom pro zabezpečení
výuky cizích jazyků, ale zároveň v ní mohou žáci studovat v době svého osobního volna.
V daném školním roce nadále probíhala spolupráce se SOŠ a SOU Lanškroun
v oblasti

odborného

výcviku

studijního

oboru

Elektrotechnika.

Odborní

učitelé

pedagogického sboru SOŠ a SOU Lanškroun zabezpečovali pro žáky oboru Elektrotechnika
učební praxi a elektrická měření.
V jedné ze dvou tělocvičen byla položena nová podlahová krytina a provedeny
opravy obložení stěn. Ve staré tělocvičně je zapotřebí zrekonstruovat podlahu. Šatny
i

sociální zařízení (sprchovací místnosti) v tělocvičnách byly zrekonstruovány. Kvalitně

je zařízena školní knihovna, která v hodnoceném období prošla částečnou rekonstrukcí.
Vytápění objektů je zajištěno (kotelna na tuhé palivo). Kotelna je ve správě Armádní
servisní příspěvkové organizace. Kuchyně, kterou provozuje VOLAREZA, p.o., splňuje
platné hygienické normy. Škola je napojena na kanalizaci a má vlastní studny 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.
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.
2.
3.
4.
5.

Učebnice a bezplatné školní potřeby
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný HD majetek – ostatní
Nákup mater. j. n. – ostatní
Prevence SNJ

310.500
67.000
820.000
1.464.000
353.000

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nákup ost. služeb – k zabezpečení osob
Školení a vzdělávání žáků
Pohonné hmoty a maziva
Služby, školení
Opravy a udržování movitého majetku
Kapesné žáků
Stravování

775.000
454.000
398.000
31.000
1.478.000
1.134.500
11.973.000

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
Žáci vojenské střední školy na Bahnech 2013
Po půlnoci 31. srpna bylo na ubytovně
vojenské střední školy rušno. Již v jednu
hodinu ráno odjížděly autobusy s více jak
osmdesáti žáky druhého a třetího ročníku na
Den pozemního vojska „Bahna 2013“ do
Vojenského výcvikového prostoru Brdy. Ač
byl poslední týden letních prázdnin, 83 žáků
naší školy se muselo vrátit již 30. srpna, aby
na Bahnech opět mohli vypomáhat vojákům
AČR a Vojenské policie při zabezpečování
pořadatelské služby.
Mezi jejich úkoly patřilo zajištění průchodnosti cest, střežení míst, kam veřejnost nemá
přístup, starost o ztracené děti a další služby související s hladkým průběhem celé události.
Své úkoly zvládli opět bez problémů a na jejich vystoupení na veřejnosti zněla pouze slova
chvály. Pochváleni byli i na závěrečném nástupu, kdy mj. velitel pozemních sil AČR
generálmajor Ján Gurník ocenil, že akci BAHNA věnovali část svých prázdnin.

Nástup nováčků na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
Dne 2. září 2013 se jako každý rok
uskutečnilo přijetí žáků 1. ročníku na VSŠ
a VOŠ MO v Moravské Třebové s tím
rozdílem, že se zvedl počet čet o jednu.
Během dne je čekalo tzv. kolečko, což
zahrnuje personální oblast, návštěvu
ošetřovny,
vystrojení
vojenským
materiálem, stříhání a poté samozřejmě
i dobrý oběd. Po něm měli rodiče poslední
možnost setkat se se svými dětmi, které
uvidí až za 14 dní. Ještě před tím se mohli ve
dvou hodinách dozvědět od velení školy vše,
co jejich potomky u nás v budoucnu na škole
čeká.
Poté následovalo dostrojení ostatních žáků a převlečení do maskáčů, na které se nováčci těšili
nejvíce. Po večeři, která jim moc chutnala, si uklidili výstroj do skříní, povlékli si postele
a čekali na další nástup. Na konec prvního dne je před večerkou čekala kontrola počtů
a čistoty obuvi, pak už nastala první noc na naší vojenské škole.
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Výjezdní zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje na vojenské škole
Ve středu 4. září 2013 proběhlo na vojenské střední škole zasedání Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanosti Pardubického kraje v čele s jejím předsedou Mgr. Petrem
Řezníčkem a náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Ing. Janou Pernicovou.
Členové výboru a hosté byli uvítáni
velitelem školy plukovníkem gšt. Ing.
Zdeňkem Macháčkem a dalšími pracovníky
Vojenské střední školy a Vyšší odborné
školy Ministerstva obrany v Moravské
Třebové. Po zhlédnutí krátkého dokumentu
o historii a současnosti školy se při
neformální diskuzi přítomní seznámili
s vyučovanými obory vzdělání, s chodem
školy a nabídkou mimoškolních aktivit pro
žáky. Předseda výboru Mgr. Petr Řezníček
a místopředsedkyně výboru PaedDr. Hana
Horská poděkovali za přijetí a podpořili vzájemnou spolupráci mezi středními školami
v Moravské Třebové. Náměstkyně hejtmana Ing. Jana Pernicová uvedla další možnosti užší
spolupráce s ostatními krajskými školami. Starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš
Izák ocenil spolupráci mezi městem a vojenskou školou.
Odpoledne pokračovalo zasedání v prostorách moravskotřebovské radnice a po úvodním
slovu starosty města bylo na Městském úřadu Moravská Třebová předáno do rukou
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje ředitelkou Gymnázia Moravská Třebová, ředitelem
Integrované střední školy Moravská Třebová a velitelem Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové Memorandum středních škol
v Moravské Třebové o vzájemné spolupráci.

Vrchní velitel ozbrojených sil navštívil vojenskou střední školu
Velitel školy plukovník Macháček přivítal
na půdě VSŠ a VOŠ MO v pátek 13. září
2013 prezidenta republiky Miloše Zemana,
ministra
obrany
Vlastimila
Picka,
náměstkyni pro personalistiku Lenku
Ptáčkovou
Melicharovou
a hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického.
Studenti školy se na návštěvu prezidenta
a ministra velmi těšili. Při besedě
s frekventanty mluvil Vlastimil Picek
o historii této školy, připomněl, že se z ní
rekrutovalo mnoho specialistů, kteří to dotáhli do vysokých vojenských pozic a zdůraznil
studentům důležitost vzdělávání se.
Miloš Zeman posléze na dotaz k budoucnosti naší armády a účast AČR v zahraničních misích
řekl: „Vždy je lepší bojovat za našimi hranicemi, než bojovat v naší republice. Boj proti
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terorismu je bojem dlouhým a trvalým. A k tomu pilnému učení bych vám chtěl připomenout,
že Einstein měl trojku z fyziky.“
Otázky, které studenti vojenské školy kladli čelním představitelům státu, se týkaly nejen
armádní problematiky. Zajímal je názor prezidenta na dění v Sýrii, jak vypadá běžný život
v jeho nové funkci či názor na vysokoškolské vzdělání, ale také problém národnostních
menšin.
Na závěr své návštěvy se Miloš Zeman podepsal do kroniky školy a od velitele plukovníka
Zdeňka Macháčka dostal dva dárky – knihu Naši prezidenti na mincích, plaketách
a vyznamenáních (z roku 1918 do současnosti) a stříbrné pero s věnováním. Prezident
republiky poté na bojový prapor školy přidal prezidentskou stuhu.
Miloš Zeman je v historii prvním prezidentem republiky, který navštívil střední vojenskou
školu ve městě.
Návštěvy si velitel jediné vojenské střední školy v zemi Zdeněk Macháček velmi cení: „Je to
úžasný pocit přivítat hlavu státu na půdě naší školy. Hodně to znamená nejen pro vedení, ale
i všechny zaměstnance a studenty. Je to pro nás neopakovatelný zážitek.
S návštěvou školy je spokojený i ministr obrany v demisi Vlastimil Picek: „Jsem rád, že si
prezident zařadil do svého programu návštěvy Pardubického kraje tuto školu. Pro nás je to
základní vzdělávací instituce, jediná střední vojenská škola v republice. Ještě před několika
lety jsme uvažovali o jejím zrušení, dnes ji chceme zachovat a jsme připraveni s Pardubickým
krajem jednat o její další integraci.“

Stmelovací kurzy v adaptačním procesu
Žáci prvního ročník naší školy ukončili
čtrnáctidenní adaptační proces, tj. období,
kdy se učí základním vojenským dovednostem jako je pochodování a osvojování
pravidel vojenského vystupování.
Jeho nedílnou součástí je i dvoudenní
stmelovací kurz, který absolvuje každá četa
(třída) zvlášť. Prioritním cílem této aktivity,
jak už sám název napovídá, je utužit nový
kolektiv tak, aby si každý jeho člen
uvědomil, že do daného kolektivu patří a má
v něm pevné místo. Při stmelovacím kurzu
jde rovněž o navázání vztahů a posílení důvěry v kolektivu nenásilnou hravou formou.
Letos poprvé se celé této aktivity zúčastnili i třídní učitelé. Všichni pedagogové ocenili, že
měli možnost poznat své žáky i v situacích, s kterými by se v běžném vyučovacím procesu
nesetkali.
Velký dík za skvěle odvedenou práci při přípravě a realizaci celé akce patří všem
pracovníkům DDM Tramtáryje Svitavy, konkrétně Lence Waltové („Krťa“), Pavlu
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Padyáskovi („Pady“) a Mirku Kočovskému („Míra“). Je nutné ocenit také snahu všech
třídních učitelů, velitelů čet a instruktorů z řad žáků 3. ročníků.

Slib žáků prvního ročníku
Jako každý rok, tak i letos třetí zářijový
pátek Vojenská střední škola a Vyšší
odborná
škola
Ministerstva
obrany
v Moravské Třebové přivítala stovky
návštěvníků, zejména z řad rodičů a členů
Československé obce legionářské. Ti se
nejprve účastnili v areálu školy u památníku
padlých na bojištích 2. světové války
pietního aktu. Následně školní jednotky za
doprovodu Ústřední vojenské hudby Praha
napochodovaly
na
moravskotřebovské
náměstí, a tak sborové „Tak slibujeme!“
zaznělo z úst sto dvaceti prváků za účasti široké veřejnosti.
Letos byla tato tradičně významná událost školy ještě výjimečnější. Za účasti mnoha
významných hostů, mezi nimiž byla náměstkyně MO pro personalistiku Lenka Melicharová
Ptáčková, zástupce NGŠ – inspektor AČR generálmajor František Maleninský, senátor Radko
Martínek, starosta města Miloš Izák, či předseda Českého svazu bojovníků za svobodu
Jaroslav Vodička, byl uveden do funkce nový velitel VSŠ a VOŠ MO plukovník Zdeněk
Macháček. Ten převzal z rukou paní náměstkyně bojový prapor školy. Současně se rozloučil
do zálohy odcházející dosavadní velitel školy plukovník Vojtěch Němeček.
Po státní hymně a dvojitém přeletu bitevních vrtulníků Vzdušných sil AČR přítomní hosté
popřáli žákům mnoho úspěchů ve studiu i do dalšího vojenského života, a tím byl slavnostní
akt u konce.

Žáci školy na Dnech NATO
Ve dnech 21. – 22. září 2013 proběhly na
Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově
Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády
České republiky. Jako každý rok se 124 žáků
2. a 3. ročníku vojenské střední školy
zúčastnilo
této
letecko-armádněbezpečnostní akce, jejímž mottem bylo
„Naše bezpečnost není samozřejmost a bez
bezpečnosti není prosperita“.
Pod vedením vojáků ze 71. mpr Hranice
a 72. mpr Přáslavice plnili přidělené úkoly
pořadatelské služby a v době volna vzorně reprezentovali školu před návštěvníky akce,
kterých letos přišlo na 145 tisíc. Při odjezdu byli žáci unaveni, ale věděli, že udělali kus dobré
práce pro AČR, do které za dva a tři roky vstoupí a budou její součásti. Žáci 2. ročníku se již
nyní mohou těšit na příští ročník, kdy budou moci Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově
znovu navštívit.
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Vzpomínkový večer
Vzpomínkový večer u příležitosti podepsání
Mnichovské dohody přilákal 30. září 2013
tolik účastníků, že zdejší kaple byla zaplněna
do posledního místa. Na akci, pořádané
Československým svazem bojovníků za
svobodu pod záštitou ministra obrany,
nemohli chybět ani studenti vojenské střední
školy, s nimiž pan ministr Vlastimil Picek
prohodil několik slov.
Poté už začal samotný vzpomínkový akt.
Kromě předsedy ČSBS Jaroslava Vodičky
a ministra obrany Vlastimila Picka hovořil
k návštěvníkům o okolnostech podepsání Mnichovské dohody také ministr školství Dalibor
Štys. Večer pak vyvrcholil promítáním filmu Nebeští jezdci režiséra Jindřicha Poláka.
Zcela na závěr se studenti VSŠ a VOŠ MO vyfotili s doktorem Radimem Uzlem a zapózovali
studentkám jednoho z pražských gymnázií do školní kroniky.

Střelecký kroužek zahájil činnost
Žáci vojenské školy mají možnost
navštěvovat bohatou nabídku kroužků, mj.
i kroužek střelecký. V září proběhlo základní
poučení a v úterý 8. 10. 2013 kroužek pod
odborným vedením praporčíka Hanáka
zahájil svou praktickou část. Osm žáků si
tentokrát na tunelové střelnici zastřílelo
z dlouhých malorážek ZKM 451. Během
školního roku si studenti budou moci
vyzkoušet střelbu z dalších dlouhých
i krátkých kulových zbraní, například z
malorážkové pistole Champion, revolveru
ZKR 551 nebo služební osobní zbraně AČR vz. 82. V rámci kroužku se žáci seznámí
a vyzkouší si tři z celkových čtyř střelnic, jimiž škola disponuje.

Úspěch v grantové soutěži One World, Many Voices
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové se
v červnu 2013 zapojila spolu s dalšími 23
českými školami do grantové soutěže
organizované Americkou obchodní komorou
v České republice v rámci programu One
World, Many Voices. V průběhu září
proběhlo vyhodnocení žádostí a VSŠ a VOŠ
MO se stala jednou z devíti úspěšných škol
v republice.
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Předpokladem pro získání grantu bylo aktivní zapojení studentů do tvorby žádosti psané
v anglickém jazyce, jejich činnost na budoucí realizaci projektu, propojení celého projektu se
životem obce a jeho dlouhodobý přínos jak pro školu, tak i pro obec. Cílem projektu je
rekonstrukce stávající Síně tradic a její přeměna na Muzeum vojenského školství v Moravské
Třebové. Po dohodě se starostou Moravské Třebové bylo naplánováno, že takto vytvořené
muzeum bude napojeno na naučnou stezku města a bude plně přístupné veřejnosti.
Průvodcovské služby budou v době školního roku zajišťovat sami žáci VSŠ a VOŠ MO,
v době víkendů a prázdnin pak personál školy.
Projekt bude podporován ČsOL, VHÚ a městem Moravská Třebová. V souladu
s podmínkami pro přidělení grantu by rekonstrukce měla být dokončena do 31.10.2014.

Setkání na Valech
Dne 7. října 2013 se žáci vojenské střední
školy zúčastnili na Ministerstvu obrany
slavnostního setkání u příležitosti 71. výročí
bojů na Středním východě, 69. výročí bojů
u Dunkerque a 69. výročí bojů o Duklu.
Shromážděním, jehož se zúčastnila řada
významných hostů, chtěl resort obrany
ocenit hrdinství účastníků čs. zahraničního
odboje za 2. světové války, vzdát hold těm,
kteří na jejích frontách položili své životy,
a poděkovat přímým účastníkům těchto
událostí. Jako první vystoupili senátor
Jaromír Štětina a první náměstek ministra obrany Daniel Koštoval. Po historicích
z Vojenského historického ústavu Praha vystoupil plukovník Pavel Vranský s osobní
vzpomínkou na boje na Středním východě. Žáci vojenské školy měli možnost osobně
promluvit s těmito osobnostmi.
Po ukončení setkání se žáci přesunuli před Generální štáb AČR, kde si prohlédli výstavu
o československém opevnění. Po přejezdu k budově Ministerstva průmyslu a obchodu
absolvovali prohlídku v Památníku protifašistického odboje 1939-1945, tj. v tzv. Pečkárně,
kde se jim věnoval vedoucí památníku plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek.

Žáci 4. ročníku opět cvičí s instruktory ze 71. mpr Hranice na VVP Libavá
Již podruhé v tomto roce mají žáci 4.
ročníku možnost cvičit na VVP Libavá pod
vedením instruktorů ze 71. mpr Hranice.
Studenti mají za sebou více jak polovinu
výcviku, kdy jim přeje hezké podzimní
počasí a sluníčko všechny motivuje k ještě
lepším výsledkům než minule.
Vedoucí praporčík roty nrtm. Machálka
a jeho instruktoři se žákům věnují každý den
od rána do večera. Pokroky mohlo na vlastní
oči vidět i vedení vojenské školy, které žáky
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navštívilo. Od instruktorů byla slyšet jen slova chvály. Žáci 4. ročníku opět předvedli, co vše
student VSŠ MO v Moravské Třebové umí. Doufejme, že tyto znalosti a dovednosti ukážou i
v základním kurzu u VeV-VA ve Vyškově, kam se jich většina po maturitě chystá.

Žáci školy na oslavách vzniku republiky
Atmosféru svátečního dne 28. října 2013,
dne vzniku samostatného československého
státu, prožívala skupina žáků naší školy na
akcích pořádaných v Praze.
První z nich byla vojenská přehlídka a pietní
akt na čestném nádvoří Národního
památníku na Vítkově za účasti nejvyšších
ústavních a státních činitelů, generality
AČR,
válečných
veteránů
a stovek
přihlížejících. Po skončení této události se
žáci přesunuli do hlavního sálu památníku,
kde se na pozvání předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu konalo slavnostní
shromáždění živě vysílané Českou televizí.
Obrovskou poctou pro školu je skutečnost, že byla oslovena, aby s projevem vystoupil někdo
z jejích studujících. Ve svém projevu, předneseném po předsedovi Senátu Parlamentu České
republiky, žákyně 4. ročníku Aneta TEPLÁ mluvila mimo jiné o významu spolupráce
s Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu při výchově
žáků naší školy k vlastenectví a lásce k vlasti.
Svůj pobyt v Praze v den státního svátku žáci ukončili účastí na pietním aktu u památníku
československých legionářů Pod Emauzy.

Den válečných veteránů
Stejně jako na mnoha jiných místech naší
republiky se přesně v 11:00 hodin dne 11. 11.
2013 sešli všichni žáci a zaměstnanci školy
k uctění památky obětí válečných konfliktů
v Den válečných veteránů. Pietního aktu se také
zúčastnili váleční veteráni a další významní
hosté, mezi nimi i starosta města Miloš Izák,
předseda krajské organizace Sdružení válečných
veteránů ČR Alfons Tomášek, předsedkyně
Okresního výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu Jitka Gruntová či předsedové ZO
ČSBS v Moravské Třebové a Jevíčku Eliška
Weissová a Adolf Řehoř.
K uctění památky padlých vojáků byly nejprve
položeny věnce k památníku, poté plukovník
v.v. Alfons Tomášek přednesl krátký proslov
a než slavnost vyvrcholila minutou ticha a státní
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hymnou, předal zástupce velitele školy podplukovník Josef Hloupý kapitánům Burianovi
a Klimešovi pamětní medaili za službu v ozbrojených silách ČR.

Nepřetržitý výcvik žáků 4. ročníku
Ve dnech 18. - 21. listopadu 2013 se
uskutečnil nepřetržitý výcvik žáků 4.
ročníků, který probíhal po četách pod
vedením
instruktorů
ze
41.
mechanizovaného praporu v Žatci. Činnost
byla zahájena vždy v 16 hodin, kdy po
vyzvednutí zbraní byla každá četa vysazena
ve stanoveném prostoru, odkud provedla
pěší přesun do prostoru dalšího výcviku
Srnčí. Během přesunu žáci procvičovali
činnost pátračů a nastřelení jednotky. Po
příchodu do stanovených prostor pod
vedením zkušených instruktorů absolvovali
ukázku ze zdravotní přípravy (jak pomoci zraněnému při napadení). Poté si vybudovali
přístřešky, připravili večeři, rozdělili hlídky a v deštivém počasí přečkali studenou noc. Ráno
pak zlikvidovali přístřešky, uklidili místo noclehu, vykopali si okop pro ležícího střelce
a provedli nácvik zaujetí stanovených prostor. V závěru zaměstnání je čekalo ošetření
zraněného po amputaci končetiny výbuchem a následný transport raněného pěším přesunem
zpět do kasáren. Po skončení zaměstnání vyčistili zbraně a ošetřili materiál. Na všech žácích
4. ročníku byla vidět únava, ale všichni byli spokojeni, že se něco nového naučili od
zkušených instruktorů AČR.

Střelby žáků 3. ročníku
Ve dnech 26. - 28. listopadu 2013 se na
posádkové střelnici v Linharticích uskutečnil
nácvik střelby žáků 3. ročníku ze samopalu
a z malorážkové pistole Champion. Nácvik
probíhal po četách pod vedením střeleckých
instruktorů školy. Činnost byla zahájena
vždy v 8 hodin, kdy po vyzvednutí zbraní
každá četa provedla pěší přesun na střelnici,
a v 9 hodin byl zahájen vlastní nácvik. Pro
žáky 3. ročníku bylo toto zaměstnání něčím
novým, protože dosud měli možnost střílet
pouze v uzavřených prostorách tunelových
střelnic v areálu školy.
Dalším úkolem bylo seznámení s imitačním materiálem (výbušky, světlice, dýmovnice, atd.).
Po skončení zaměstnání se pěším přesunem vrátili zpět do školy k vyčistění zbraní a ošetření
vojenského materiálu.
Žáci 3. ročníku tak prošli střeleckým výcvikem, jednou z důležitých činností profesionálního
vojáka AČR.
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Den otevřených dveří
Tradiční den otevřených dveří pro zájemce
o studium VSŠ a VOŠ MO se uskutečnil
v pátek 29. listopadu 2013. Na školu zavítalo
asi 880 zájemců z řad rodičů a žáků
základních škol, což je nejvíc za poslední
roky.
Návštěvníci byli seznámeni se studiem
a organizací života na naší škole. Po
prezentaci na kinosále si prohlédli prostory
školy
včetně
učeben,
ubytovacích
a stravovacích prostor, tělocvičen a střelnice.
Došlo pochopitelně i na otázky uchazečů, které často směřovaly k samotnému přijímacímu
řízení nebo k lékařskému vyšetření. Na závěr byl připraven doprovodný program, v rámci
něhož žáci předvedli akční bojové ukázky boje zblízka, za což sklidili uznání a hlasitý
potlesk.

Příslušníci letectva mezi žáky
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 se na naší škole
konala tematická přednáška pro žáky
studijního
oboru
Elektrotechnika
–
specialista vzdušných sil. Přednášejícími
byli příslušníci 21. základny taktického
letectva Čáslav, kteří měli pro naše studenty
připraveny základní informace o budoucím
možném uplatnění ve strukturách vzdušných
sil.
Na úvod byli žáci obeznámeni s historií
a současností 21. základny taktického
letectva Čáslav, konkrétně pak se strukturou,
používanou technikou a hlavními úkoly, které základna plní a to jak na území ČR, tak
i v zahraničních misích.

Bohoslužba pro Stonožku
V pátek 6. prosince 2013 se dvacet pět žáků
školy zúčastnilo slavnostní mše pro hnutí
Stonožka v pražské katedrále svatého Víta,
kterou celebroval kardinál Dominik Duka.
Přítomni byli zakladatelka hnutí Stonožka
paní Běla Gran Jensen, náčelník Generálního
štábu AČR generálporučík Petr Pavel, jeho
první zástupce generálmajor Miroslav Žižka,
vrchní praporčík armády št.prap. Petr Seifert
a samozřejmě
stovky
dětí
z tzv.
„stonožkových škol“. Hnutí Stonožka již
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třináctým rokem spolupracuje s armádou a jejím prostřednictvím pomáhá dětem v oblastech
válečných konfliktů, nově také v Mali v Africe. Na páteční bohoslužbě nebyli žáci pouze
pasivními účastníky, ale zapojili se také do pořadatelské služby.

3. ročník již tradičních „Vojenských Vánoc“
Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se od 16:00
hodin potřetí uskutečnila tradiční oslava
adventu a nadcházejících Vánoc pod názvem
„Vojenské Vánoce 2013“. Tuto tradiční akci
zahájil velitel školního praporu, který hned
po přivítání hostů z řad velení školy
a pedagogických pracovníků předal slovo
veliteli školy plukovníku Macháčkovi. Ten
ve svém krátkém vystoupení poděkoval
příslušníkům školního praporu za pozvání
a za celoroční práci, dále jim popřál krásné
prožití svátků vánočních a vše nej do nového
roku 2014. Na závěr vyhlásil každoroční předvánoční charitativní sbírku. Výtěžek z ní bude
letos použit ve prospěch 2,5leté zdravotně postižené Nelinky Popelkové z obce Vendolí.
Poté již začala hlavní část programu, a to formou jednotlivých vystoupení příslušníků každé
z čet obou školních rot. Celým zábavným odpolednem provázela výborná školní rocková
skupina (D)efekt, která i v novém složení své fanoušky roztančila.

Vánoční sbírka
Tak jako každý rok proběhla i letos v naší
škole vánoční sbírka. Tentokrát byl výtěžek
věnován Nelince Popelkové z Vendolí, která
trpí hypotonickým syndromem. Jedná se
o neurologickou poruchu, která má za
následek
zhoršenou
hybnost
těla
a opožďování psychomotorického vývoje.
Vybrala se rekordní částka ve výši 6 200 Kč,
která pomůže uhradit specializovaný léčebný
program KLIM-THERAPY v sanatoriu
Klimkovice. Výtěžek předal rodičům 19.
prosince 2013 zástupce velitele pplk. Josef
Hloupý společně se studenty.

Ministr obrany ocenil práci Bc. Ondřeje Komůrky
Dne 12. prosince 2013 se na Ministerstvu obrany konala významná
událost. Samotný ministr obrany Vlastimil Picek pozval na návštěvu
několik vybraných pracovníků resortu. Mezi pozvané patřil i náš
kolega Bc. Ondřej Komůrka, zástupce vedoucí učební skupiny
jazykové a humanitní a zároveň výborný učitel angličtiny. Za svou
práci pro školu převzal ocenění za dlouhodobé iniciativní plnění
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úkolů a vynikající pracovní výsledky ve prospěch Ministerstva obrany.
Kdo Ondru zná, moc dobře ví, že to nejsou prázdná slova. Ondra (omlouvám se za to
familiérní oslovení, ale tak ho oslovují téměř všichni pracovníci školy – i to vypovídá o jeho
oblíbenosti) je opravdu všude a u všeho. Plně ho vystihuje rčení: ,,Stíhám nemožné.“ Nejen,
že se pečlivě připravuje na výuku a jeho hodiny, i přes velkou náročnost, patří u žáků k těm
nejoblíbenějším, ale kromě toho se také podílí na spoustě mimoškolních aktivit – v letošním
roce například pořádal adaptační kurz pro žáky prvních ročníků ve spolupráci s DDM
Tramtáryje ve Svitavách. Při vší Ondrové skromnosti můžeme říct, že opravdu byl oceněn ten
správný člověk. Ondro, blahopřejeme Ti a přejeme spoustu síly do dalších dní! Jsme rádi, že
tu jsi!

Vzpomínkový večer ČSBS v Klementinu
Dne 27. ledna 2014 se konal vzpomínkový
večer Českého svazu bojovníků za svobodu
pořádaný
u příležitosti
69.
výročí
osvobození koncentračního tábora Osvětim.
Slavnostní akt proběhl v nádherném
prostředí Zrcadlové kaple Národní knihovny
v pražském Klementinu a předseda Českého
svazu bojovníků za svobodu plk. v. v. Ing.
Jaroslav Vodička mezi hosty mimo jiné
přivítal i žáky vojenské střední školy.
Úvodní projev přednesl ministr kultury
v demisi a jednatel ČSBS pro Prahu 1 Jiří
Balvín. Hostům přiblížila hrůznost holocaustu jeho přeživší oběť a člen Mezinárodního
osvětimského výboru Michal Salamovič, po něm všechny účastníky večera pozdravil
i starosta městské části Praha 1 pan Ing. Oldřich Lomecký. Celý vzpomínkový večer
vyvrcholil promítnutím filmu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou režiséra Antonína
Moskalyka.

Lyžařské kurzy 2014
V uplynulých čtrnácti dnech 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.
Přes nepříznivé sněhové podmínky proběhl
výcvik v celém rozsahu. V těchto týdnech
mají žáci příležitostí stmelit kolektivy
jednotlivých čet, což se jistě v obou
případech povedlo. Lyžařský kurz pro třetí
četu druhého ročníku je plánován na třetí
týden v únoru.
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Maturitní plesy
Jednou z příjemných součástí studia čtvrtého
ročníku snad všech středoškoláků je
maturitní ples. Na VSŠ a VOŠ MO
v Moravské Třebové je zvykem, že si každá
četa pořádá ples svůj, a tak i letos proběhly
v sále Na Písku hned tři.
Všichni žáci maturitních ročníků se snažili
pro rodiče, učitele, velení školy a i sebe
samé uspořádat co nejhezčí večer, na který
budou zejména oni sami navždy vzpomínat.
Proto vymýšleli originální a přitom co
nejelegantnější výzdobu sálu a kromě tradičního šerpování, předtančení, hudebního
doprovodu, promítání fotografií z celého studia každé čety, chystali slavnostní nástup,
půlnoční překvapení a často i něco navíc.
A jak plesy svých tříd krátce zhodnotili jejich třídní učitelé?
„Třída C4A nastoupila v duchu Denního rozkazu, a tak přítomným v sále chvíli trvalo, než
pochopili, že povel: „Končit, pozor!“ platí pro všechny. O předtančení se na jejich plese
postarala skupina La QUADRILLA z Brna,“ říká třídní učitelka C4A RNDr. Iveta Wilnerová.
„Žáci C4B pojali své předtančení, ale i půlnoční překvapení netradičně. Před samotným
předáním maturitní šerpy předvedli hostům, jak se odvíjel jejich život až do současné chvíle.
O půlnoci pak vystoupili se zdařilou a odvážnou choreografií v plavkách,“ hodnotí ples své
třídy Mgr. Radek Konečný.
„Slavnostní nástup C4C oslnil kontrastem vojenského cvičení se zbraněmi v podání chlapců
a ladností tanečních pohybů děvčat. Rodiče a všichni přítomní zasypali budoucí maturanty
přívaly kovových mincí, pod kterými se rozbíjely skleničky určené na přípitek. Celý večer
moderoval sám velitel školního praporu,“ říká třídní učitel C4C Ing. Igor Fabián.

21. reprezentační ples
Jako tomu bývá každý rok, i letos se
uskutečnil ples velitele Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva
obrany v Moravské Třebové. Pozvání
velitele školy plk. gšt. Ing. Zdeňka
MACHÁČKA přijali významní hosté jako
ředitel
odboru
personální
politiky
a vzdělávání Sekce personální Praha JUDr.
Jaroslav DANĚK, senátor Parlamentu České
republiky Mgr. Radko MARTÍNEK, starosta
města Moravská Třebová JUDr. Miloš IZÁK
a jiní. Slavnostní večer zahájil Bc. Ondřej
Komůrka, který vtipně provázel celým večerem. Po něm už nastoupil taneční pár Tomáš Rada
a Žaneta Brizgalová z tanečního klubu DSP Komety Vyškov, o.s. se svojí sérií
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latinskoamerických tanců. Stoly prohýbající se pod spoustou jídla a pití, vystoupení Heidi
Janků a výborně hrající kapela NOVIOS podtrhla 21. reprezentační ples a zároveň tak splnila
veškerá očekávání plk. Macháčka, pro něhož to byl první ples pod jeho velením.

Výcvik žáků 2. ročníku ve vojenském lezení
Ve dnech 1. – 3. dubna 2014 se uskutečnil
výcvik žáků 2. ročníku ve vojenském lezení
a slaňování na lezeckém trenažéru JAKUB,
který byl do naší školy na konci minulého
roku nainstalován ze zrušené vrtulníkové
základny v Přerově a poté prošel kompletní
rekonstrukcí. Žáci 2. ročníku měli jako první
možnost tento lezecký trenažér vyzkoušet.
Vše proběhlo bez problémů, i když někteří
měli ze začátku strach, který však překonali
a zdárně vylezli či slanili stanovenou
překážku. Kompletní výcvik probíhal pod
vedením lezeckých instruktorů ze 153.
ženijního praporu z Olomouce, se kterými spolupracovali i naši instruktoři výcviku.

„Konečně pořádná chemie! Ta vojenská v praxi nás všechny nadchla,"
shodli se naši prváci, když hodnotili svůj první pobyt u vojsk.
Žákyně a žáci 1. ročníku měli poprvé od
svého nástupu na školu možnost okusit
pravou atmosféru elitního bojového útvaru
v praxi. Týden od pondělí 31. března do
pátku 4. dubna 2014 prožili v rámci
odborného výcviku se svými veliteli čet ze
školního praporu u 31. pluku radiační,
chemické a biologické ochrany v krásném
městě Liberci.
Letošní výcvik se již třetím rokem prováděl
podle již vypilovaného programu, který úzce
navazuje na výcvik v OPZHN. Jeho
teoretickou část zpestřily bohaté ukázky materiálu a techniky.
Naši prváci si na vlastní kůži vyzkoušeli překonávání prostoru kontaminovaného
radioaktivními a otravnými látkami včetně způsobů jeho vytyčování a označení. Čas byl i na
vojenské lezení, BMATT hry a mnoho dalších zajímavých činností.
Odborný výcvik našich žáků zhodnotila tisková mluvčí 31. pluku kpt. Cypřišová na stránkách
www.army.cz: „Jisté je, že žáci se svých nových rolí zhostili na výbornou… a budou se vracet
do opuštěných školních lavic jen těžce.“
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Přijímací zkoušky na Vojenskou střední školu v Moravské Třebové
Přesně po roce proběhly ve dnech 22. – 24.
dubna 2014 přijímací zkoušky na jedinou
vojenskou školu v republice. Z celkového počtu
326 zájemců, kteří podali přihlášku, se ke
zkouškám dostavilo 273 uchazečů. Přibližně ale
jen polovina z nich bude přijata k dennímu
studiu.
Kritéria byla neúprosná. Rozhodovalo celkové
bodové ohodnocení vědomostí a dovedností,
a na nástup do prvního ročníku se tak mohou
těšit opravdu jen ti nejlepší. Těmto úspěšným
uchazečům Vojenská škola v Moravské
Třebové nabízí vysoce kvalifikovaný přístup
pedagogů, jedinečné vzdělávací aktivity,
sportovní vyžití a samozřejmě plnohodnotné
internátní zázemí.

Odborná praxe 3. ročníku u vojenských útvarů AČR
„Vaši letošní třeťáci byli zase ještě lepší než
ti vloni.“ Tuto větu mohl slyšet každý, kdo
měl možnost hovořit po návratu našich žáků
z odborné praxe s někým od vojenských
útvarů, kde tuto praxi–stáž od pondělí 31.
března do pátku 4. dubna 2014 vykonávali.
Jednalo se o tyto útvary: 4. brn Žatec, 7.mb
Hranice na Moravě, 13. dp Jince a u 15. žp
Bechyně.

Pietní akt k ukončení 2. světové války
Do novodobé světové historie neodmyslitelně patří
datum 8. května 1945, kdy vstoupila v platnost
kapitulace německých vojsk. K připomenutí tohoto
významného data ukončení druhé světové války se
konal 7. 5. 2014 v areálu naší školy slavnostní nástup
žáků, vojáků z povolání i občanských zaměstnanců. Při
této příležitosti byl položen k pomníku padlých věnec
a přečten rozkaz ministra obrany. Krátkým proslovem
pak zakončil slavnostní nástup velitel školy.
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Účast žáků školy na oslavách
Slavnostní vzpomínkové akce k 69. výročí
ukončení 2. světové války a osvobození naší
vlasti se konaly i za účasti žáků vojenské
střední školy. Dne 29. dubna 2014 se žáci
čety
C1B
připojili
k účastníkům
vzpomínkové pouti po stopách bojů vojáků
1. čs. armádního sboru a Rudé armády
v ostravské operaci a spolu s nimi položili
kytice u památníků v obcích Hlučín,
Bolatice, Štítina, Dolní Lhota a Hrabyně.
Další pietní akty se konaly dne 7. května
2014 ve Svitavách a Letovicích, kde žáci – členové 4. armádního klubu MUSADO předvedli
ukázku sebeobrany. Vyvrcholením byla účast jednotky 30 žáků na pietním aktu s vojenskou
přehlídkou na nádvoří Národního památníku v Praze na Vítkově dne 8. května 2014.

56. mezinárodní vojenská pouť v Lurdách
Už poněkolikáté jsme my, žáci VSŠ a VOŠ
MO v Moravské Třebové, měli možnost
připojit se spolu se studenty z UO Brno
a dalšími
zaměstnanci
resortu
k 56.
mezinárodní vojenské pouti v Lurdách.
V rozlehlém areálu vojenského stanového
tábora, v těsném sousedství stanů armád
Polska, Německa a Maďarska, jsme našli
útulný koutek s veškerým zázemím. Celou
poutí nás, s nadšením sobě vlastním,
provázel vojenský kaplan z UO Brno Jan
PACNER.
Po příjezdu do Lurd jsme si pro uvolnění
z cesty autobusem vyšli na kopec tyčící se
nad táborem a městem. Scenérie, kterou nám
jasné a slunečné počasí umožnilo zhlédnout,
byla úchvatná. Se zasněženými vrcholky
Pyrenejí za zády se pohled do Lurd s řekou
Gave stal kouzelně pohádkovým.
V podvečer prvního dne jsme se zúčastnili
zahajovacího ceremoniálu v podzemní bazilice Pia X-tého, jež pojme až 20 000 poutníků.
V sobotním programu naší výpravy bylo společné fotografování před Růžencovou bazilikou,
česká mše v jejich útrobách a zapálení české svíce v místech, kde se Bernardettě zjevila Panna
Marie. Následnou procházku křížovou cestou spolu s generály Bečvářem a Šebestou jsme si
nemohli nechat ujít. V samotném závěru dne jsme se s písní v hrdlech absolvovali společně
s mnoha dalšími celky ostatních armádních jednotek a davy poutníků z celého světa
slavnostní průvod se svícemi. Atmosféra teplého večera rozťatého několika tisíci světýlek
svící v doprovodu sborového chóru jejich nositelů byla opravdu elektrizující. Jedinečnost
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průvodu jsme s některými návštěvníky ze sousedících táborů rozebírali ještě dlouho do noci.
Škoda, že nás čekala již jen závěrečná nedělní bohoslužba a cesta domů. Rozhodně ale
můžeme říct, že těch 56 hodin strávených na téměř 4000 km cest kvůli návštěvě patnácti
tisícového města s návštěvností až šest milionu poutníků bylo opravdu dobře vloženou
investicí.

Účast žáků školy v extrémním překážkovém závodě „Bahňák 2014"
přinesla dvě stříbrné medaile
Po zkušenostech z předchozích dvou let již
všichni vojáci školního praporu vědí, že
„BAHŇÁK“ je extrémní překážkový závod
pořádaný
pro
příslušníky
branně
bezpečnostních sborů státu, jako je PČR,
AČR a ostatní složky Integrovaného
záchranného systému. Stejně jako v loňském
roce se i v letošním 4. ročníku mohli
zúčastnit i studenti škol se zaměřením na
bezpečnost, požární ochranu, zdravotnictví a
obranu. Podruhé v historii pak dostala
možnost účasti i veřejnost a to nejen z České
republiky, ale také z Německa, Rakouska,
Polska nebo třeba Slovenska. Je to závod,
který prověří zejména fyzickou a psychickou
kondici, ale i odvahu a sebezapření v běhu
na umělých i přírodních překážkách. V jeho
průběhu účastníci překonávají vodní
překážky, brodí se bahnem, ale hlavně si
sáhnou až na samotné dno svých sil.
Letošní ročník Bahňáka proběhl ve dnech
16. - 17. 5. 2014 v již tradiční lokalitě Sokolov – Jižní lom. V noci ze 16. na 17. května se
poprvé běžel takzvaný noční sprint, který vzhledem k velkému chladu nespočíval ani tak
v dosažení nejlepšího času, ale hlavně v tom, aby závodník vůbec do cíle dorazil. Hlavní
závod začal v sobotu v 10:00 hodin startem nejmladších, dětských závodníků. Dále
pokračoval kategoriemi dorostu. Úspěchy našich reprezentantů popisuje čerstvá vicemistryně
ve své kategorii žákyně Markéta Vyšínová: „Nejprve vyběhli naši kluci, kteří se již ze začátku
skvěle umístili, třeba jako Jakub Schönfeld, který ve své kategorii skončil těsně na 2. místě
s časem 10:42,7 a ztrátou pouhých 00:02,43 na vedoucího závodníka.“ O výsledcích děvčat
zase hovoří současný vicemistr ve své kategorii žák Jakub Schönfeld: „Naše děvčata dopadla
podobně jako chlapci, jelikož i tam jsme získali krásné 2. místo, na němž se umístila Markéta
Vyšínová s časem 13:23,23 a se ztrátou 00:15,82 na vítězku závodu. No a dalším krásným
výsledkem v celé soutěži bylo umístění našeho smíšeného družstva, které závodilo ve složení
Karolína Žolnová, Petr Břiza a Karel Novák - celkově skončili na velmi hezkém 23. místě ze
112 startujících týmů.“
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Maturita 2014
Minulý týden na naší škole vyvrcholily
maturitní zkoušky studentů čtvrtých ročníků.
Pro žáky všech maturitních tříd tak nastalo
období, kdy museli složením „zkoušky
z dospělosti“ obhájit své znalosti a současně
i zakončit působení na naší škole. Již
v předchozích týdnech se uskutečnila
společná část povinné maturitní zkoušky
z předmětu
český
jazyk
a literatura
a povinně volitelná část z matematiky či
cizího jazyka. Výběr povinně volitelného
předmětu byl takřka vyrovnaný, mírně však
převažoval zájem o cizí jazyky.
Úspěšnost složení společné písemné části maturitních zkoušek poukázala na výbornou úroveň
připravenosti našich žáků v těchto předmětech, a navázala tak na dlouhodobě pozitivní trend
naší školy.
Obdobně dobrých výsledků pak bylo dosaženo i u ústních zkoušek státní části maturity, které
svou první částí navazovaly na státní písemnou část maturity z předmětu český jazyk
a literatura a cizí jazyky. Do druhé, tzv. profilové části, pak žáci volili k povinné obhajobě
maturitní práce dvojici odborných předmětů.
Z poměru zvolených profilových zkoušek lze konstatovat jednoznačnou převahu zájmu
o moderní technologie na poli informační a výpočetní techniky a matematiky před ostatními
předměty. Jestliže jsme hodnotili úspěšnost státní písemné části maturitních zkoušek jako
velmi dobrou, musíme ústní zkoušku maturity hodnotit ještě pozitivněji.
Na závěr nezbývá než pogratulovat všem úspěšným absolventům naší školy k dosaženým
výsledkům a popřát jim do dalšího života hodně profesních i osobních úspěchů. Letošním
studentům třetího ročníku pak maturitní zkouška 2014 nastavila laťku hodně vysoko
a nezbývá než doufat, že i za rok budou naši „čtvrťáci“ dosahovat stále lepších výsledků
a šířit tak čest naší školy, která se dlouhodobě řadí svými výsledky u maturitních zkoušek
mezi přední školy v celé České republice.

Slavnostní vyřazení absolventů VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
– žáků 4. ročníku čtyřletého studia a 3. ročníku dálkového studia
Pro letošní slavnostní vyřazení absolventů
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové byl
stanoven termín obzvlášť významný – 6. 6.
2014, kdy si připomínáme 70. výročí
vylodění spojenců v Normandii. To, že
letošní absolventi budou mít tuto významnou
událost spojenou ve svých myslích právě
s tímto datem, vyzdvihl jeden ze vzácných
hostů plk. Bruno Bucherie, bývalý vojenský
a letecký přidělenec Francouzské republiky
51

Výroční zpráva
v ČR. Mezi dalšími neméně vzácnými hosty byli ředitel odboru personální politiky
a vzdělávání sekce personální MO JUDr. Jaroslav Daněk, rektor Univerzity obrany brig. gen.
prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D, senátor Senátu Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínek, radní
města Moravská Třebová PaedDr. Hana Horská, tajemník Československé obce legionářské
Mgr. Filip Procházka, druhováleční veteráni brig. gen. Miloslav Masopust a Tichomir
Mirkovič, za Český svaz bojovníků za svobodu plk. v.v. Emil Šneberg, Bc. Zbyněk Hradský,
bývalý velitel školy plk. v zál. Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. a další představitelé.
Celý slavnostní ceremoniál se skládal ze dvou částí. Z akademické, která se uskutečnila v sále
Na Písku, kde bylo z rukou třídního učitele předáno maturitní vysvědčení a k jejich úspěchu
jim následně pogratuloval rektor Univerzity obrany brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl,
Ph.D. a velitel školy plk. gšt. Ing. Zdeněk Macháček, kteří předali odznaky školy, věcné
odměny a dary nejlepším žákům.
Po doprovodném programu, který se uskutečnil v areálu školy a který zahájila rocková školní
kapela (D)efekt pod vedením žáka 3. ročníku Jana Hrušky, předvedla své vystoupení dívčí
exhibiční jednotka školy pod velením Nadi Vojáčkové. Možný návod na trávení volného času
uzavřely ukázky bojového umění MUSADO a KRAV MAGA. Celým slavnostním
programem nás doprovázela Vojenská hudba Olomouc pod vedením mjr. Foreta.
Nástupem a přehlídkou nastoupených jednotek školy se akce přesunula do druhé, vojenské
části slavnostního vyřazení. Byly předány pamětní mince ČsOL, pamětní medaile ČSBS
a pamětní odznak školy. Z tribuny poděkovali čerství absolventi školy Ondřej Ulrich a des.
Jakub Holeček.
Slavnostní vyřazení bylo ukončeno tradiční tečkou - vyhozením lodiček do vzduchu, po
kterém nastalo dojemné loučení.

Odborný výcvik žáků 3. ročníku u 15. ženijního pluku v Bechyni
Odborný výcvik žáků třetího ročníku,
zaměřený zejména na ženijní přípravu, se
uskutečnil ve dnech 26. - 30. května 2014.
Část žáků, a to přesně devatenáct z nich, už
letos u 15. žp Bechyně byla, a to na přelomu
března a dubna na odborné praxi - stážích.
„Byli opravdu ještě lepší než ti, co zde byli
minulý rok,“ prohlásil po stážích při
hodnocení splnění úkolů výše zmíněné
devatenáctky našich studentů zástupce
velitele 151. žpr pan mjr. Machoň. Z tohoto
hodnocení je patrné, že už při příjezdu do
Bechyně byla laťka povážlivě vysoko, a také
s tímto vědomím jsme ke každodennímu výcviku přistupovali.
Do prostoru letiště Bechyně, kde je dislokován 15. ženijní pluk a v jeho sestavě náš již
tradičně „mateřský“ 151. ženijní prapor, jsme přijeli už v neděli 25. května. Výcvik jsme
zahájili druhý den na multimediální učebně, kde nás přivítal sám velitel praporu a náčelník O7 pluku. Po úvodní prezentaci věnované 15. žp Bechyně a zejména 151. žpr byla provedena
všechna nezbytná poučení pro zdárný průběh celého odborného výcviku. Dále byla provedena
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ukázka učebně výcvikové základny a ženijní techniky pluku. V průběhu celého velmi dobře
naplánovaného výcviku zaměřeného zejména na ženijní přípravu žáci procvičili kromě jiného
tyto základní témata z výše uvedené ženijní přípravy: maskování (osob, vozidel, materiálu
a úkrytů), minovaní (kladení min, zřizování a vytyčování průchodů minovým polem),
pyrotechnické a potápěčské dovednosti.
Navzdory všem okolnostem jsme nakonec dosáhli stanovených cílů výcviku a žáci jsou
bohatší o zkušenosti, které jim předali jejich instruktoři z řad příslušníků 15. žp.

Rožnovská valaška
Ve dnech 6. až 8. 6. 2014 zabezpečovalo
12 žáků 3. ročníku VSŠ a VOŠ MO
pořadatelskou službu v Rožnově pod
Radhoštěm, kde
se uskutečnil XXI.
ročník
Mezinárodního
armádního
folklorního festivalu s XV. přehlídkou
skupin historického šermu „Rožnovská
valaška 2014“. Záštitu nad festivalem
převzali ministr obrany ČR Martin
Stropnický, hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel.
Hlavním pořadatelem byla Armáda České republiky, Agentura personalistiky AČR a
Agentura plánování a rozvoje lidských zdrojů – Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, který
byl programovým tvůrcem celého festivalu.
Účastníky festivalu pozdravil zástupce náčelníka Generálního štábu AČR-ředitel Společného
operačního centra Ministerstva obrany generálmajor Aleš Opata a místopředseda Folklorního
sdružení ČR Ladislav Michálek.
Naši žáci během festivalu odvedli kus poctivé a obětavé práce a byli ze strany hlavních
pořadatelů jen chváleni.

Žáci vojenské střední školy na Bahnech 2014
Jubilejní 25. ročník akce Den pozemního
vojska „Bahna 2014“ se konal 7. června
2014 ve Vojenském výcvikovém prostoru
Brdy. Na této největší a nejsledovanější
prezentaci pozemních sil a klubů vojenské
historie se již tradičně zúčastnila i naše
vojenská střední škola. Celkem 84 žáků
zabezpečilo pořadatelskou službu pro
52 tisíc návštěvníků akce a prezentaci vlastní
školy. Své úkoly zvládli zodpovědně a bez
problémů a za jejich vystoupení na
veřejnosti zněla pouze slova chvály, mj. i od
velitele Pozemních sil AČR generálmajora Jána Gurníka.
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Žáci 3. ročníku opět cvičili s instruktory 71. mpr Hranice
Již čtvrtým rokem probíhá vojenský výcvik
žáků 3. ročníku naší školy pod vedením
instruktorů ze 71. mechanizovaného praporu
Hranice ve VVP Libavá. Žáci absolvovali již
větší část naplánovaných činností. Vedoucí
praporčík roty nrtm. Lapčík a jeho
instruktoři, kteří mají za sebou bojové
zkušenosti nejen z Afghánistánu, se žákům
věnují každý den od rána do večera, i přes
víkend. Po dokladu náčelníkovi štábu
a vrchnímu praporčíkovi vojenské školy,
kteří žáky na výcviku navštívili, byla slyšet
jen slova chvály. I když si někteří žáci
z nedělního dlouhého pochodu odnesli puchýře, tak i další den pokračovali v nácviku činnosti
jednotlivce při patrolování. Získané zkušenosti si žáci doplní a rozšíří v říjnu, kdy bude
probíhat další dvoutýdenní výcvik s profesionály 71. mpr.

Návštěva Osvětimi
Dne 19. června 2014 skupina 44 žáků VSŠ
a VOŠ MO vyrazila pod dohledem
4 pedagogů na poznávací výlet do polského
koncentračního a vyhlazovacího tábora
v Osvětimi.
Samotný výlet začal velmi brzy – odjezd
z areálu školy se uskutečnil ve 4,30. Žáci
však byli natěšeni a nikomu snad časné
vstávání v tu chvíli ani nevadilo. Během
cesty do Polska spánkový deficit mnozí
dohnali.
Do Polska jsme dorazili včas, proto nás čekala ještě svačinová přestávka před samotnou
návštěvou tábora. O půl desáté vše vypuklo. Nejdříve jsme nevěděli, proč máme mít zároveň
průvodkyni po areálu a k tomu sluchátka. Hned nám bylo vše vysvětleno. Celý areál je
pietním místem, kde se například nesvačí nebo nemluví hlasitě. Zrovna v den naší návštěvy
byl v Polsku státní svátek a v areálu se pohybovala spousta lidí se svými průvodci. Sluchátka
tak slouží k tomu, aby průvodce nemusel křičet, ale všichni účastníci vše dobře slyšeli.
Po prvotním, téměř radostném vstupu, humor všem účastníkům velmi rychle vymizel.
Studenti rychle pochopili, že areál byl opravdu hrůzostrašným místem. Během prohlídky
zhlédli místa, kde lidé během druhé světové války „bydleli“ a kde především trpěli. Viděli
zeď, u které se popravovalo, šibenici, navštívili ve vší pietě jedinou dochovanou plynovou
komoru.
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Možná až v tuto chvíli mnozí pochopili, proč se dali na studium na vojenské škole. Že je
opravdu nutné bránit zájmy nevinných lidí, bránit se proti diktatuře.
Po prohlídce tábora v Osvětimi jsme autobusem přejeli do blízkého vyhlazovacího tábora
Březinky – Birkenau. Zde jsme si prohlédli především zbytky z bývalého "tábora smrti".
S celou prohlídkou jsme se rozloučili symbolicky – výhledem z věže na celý areál tábora.
Troufám si říci, že poznávací výlet se vydařil. Někteří studenti se možná poprvé vraceli
z výletu se zadumaným výrazem, ale nebyl snad nikdo, kdo by litoval, že se na tuto poznávací
cestu vydal. Pro nás učitele bylo odměnou to, že na adresu našich žáků zněla jen slova chvály
od všech průvodců a průvodkyň, se kterými jsme ten den přišli do kontaktu.

Pietní akt v Darney
V neděli 29. června 2014 se 3 žáci vojenské
střední školy s vrchním praporčíkem
účastnili pietního aktu v malém městečku
Darney ve Francii, kde se slavil Den
ozbrojených sil České republiky. Během
1. světové války se zde formovaly
československé legie. Tuto skutečnost si
k památníku symbolizujícímu 30. červen
1918 přijeli připomenout představitelé
Ministerstva obrany ČR. Právě tady bylo
tehdy
stvrzeno
prohlášení
o vzniku
nezávislého Československého státu, kdy
tehdejší francouzský prezident Raymond
Poincaré v těchto místech a za přítomnosti Edvarda Beneše oficiálně předal československé
armádě, která byla vybudovaná a vycvičená ve Francii, československou státní vlajku.
Delegace vedená státním tajemníkem MO Danielem Koštovalem byla doprovázena brigádním
generálem Zdeňkem Jakůbkem (náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky)
a dalšími hosty, mezi nimiž nechyběli ani zástupci Československé obce legionářské.
Přítomni byli rovněž velvyslankyně České republiky ve Francii Marie Chatardová
a generálmajor Josef Bečvář, který v Paříži vykonává funkci přidělence obrany ČR. Po
pietním aktu následovalo občerstvení s místními obyvateli a poté návštěva Československého
vojenského muzea v Darney.
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17) Ukázka z mimoškolní činnosti žáků

Slavkovské memento
Žáci naší školy se zúčastnili již 10. ročníku Festivalu válečné literatury faktu. Slavnostní
vyhlášení proběhlo v pátek 25. dubna 2014 v Historickém sále slavkovského zámku ve
Slavkově u Brna.
Naši žáci byli opět úspěšní, žák 1. ročníku Matěj Svoboda obsadil 1. místo v kategorii
středních škol – téma Napoleon, žák 1. ročníku Tomáš Havelka obsadil se svým zamyšlením
o problémech dnešní mladé generace 2. místo v kategorii středních škol a žákyně 3. ročníku
Petra Knotková obdržela ve stejné kategorii čestné uznání.
Práce žáka Matěje Svobody:

Napoleon Bonaparte
Byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a 1815. Narodil se na Korsice
do rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty.

Vojenská kariéra
Narodil
se ve
městě
Ajaccio
na
Korsice
jako
syn
Carla
Bonaparta
a
jeho
ženy
Letizie
Ramolinové.
Studoval
na
vojenské
škole
v Brienne-le-Chateau a posléze na elitní École Militaire v Paříži. Před propuknutím
francouzské revoluce sloužil ve Valence a Auxonne, po revoluci se vrací na Korsiku, kde
spolu soupeří tři frakce (royalisté, revolucionáři a korsičtí nacionalisté). Bonaparte
podporoval revolucionáře a získal si pozici podplukovníka dobrovolníků bojujících na jejich
straně, po vygradování konfliktu se silnější stranou nacionalistů a jejich vůdcem Pasqualem
Paolim ale musel z Korsiky uprchnout (červen 1793).
Na přelomu září a října vypuklo v Paříži royalistické povstání, které Napoleon potlačil na
žádost vlády. Tehdy se poprvé setkal s Muratem. Rozkázal mu přivést dělo, s kterými bude
moci potlačit povstání. Během noci rozestavil děla do ulic a kartáči rozehnal povstání. Poté
byl direktoriem jmenován velitelem Pařížského okruhu armády. Protože i po neúspěchu
tohoto povstání měla Británie a Rakousko zájem pokračovat ve válce, došlo k tažení do Itálie,
jehož velení bylo svěřeno Napoleonovi. Toto tažení proti sardinskému a rakouskému vojsku
bylo od počátku úspěšné, nejprve došlo k porážce sardinské armády u Cevy a Mondovi, což
vedlo koncem dubna r. 1796 k uzavření k míru s Piemontem. Tímto mírem Francie získala
Savojsko a Nice. Napoleon pak dále postupoval proti Rakušanům, které nejpve porazil v bitvě
u Lodi (10. května), 15. května dobyl Milán, poté zvítězil u Arcole a Rivoli. V únoru 1797
dobyl poslední rakouskou pevnost – Mantovu. Tato vítězství donutila rakouská vojska
ustoupit z Lombardie. Napoleon vpadl do Rakouska a 17. října 1797 uzavřel mír v Campo
Formio, kterým Rakousko uznalo ztrátu svého vlivu v Itálii (uznání Cisalpinské a ligurské
republiky), dále bylo donuceno vymněnit Lombardii a Belgii za Benátsko, Istrii a Dalmácii.
Méně úspěšné bylo jeho počínání v Egyptě, kam se vypravil v květnu roku 1798. Dobyl
Káhiru, rozvrátil moc Mamelúků, ale jeho loďstvo bylo poraženo v bitvě u Abukiru (1. srpen
1798) admirálem Nelsonem a Napolen se po několika povstáních musel z Egypta stáhnout.
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První konsul
Napoleon se zúčastnil povstání proti direktoriu 9. listopadu
1799, poté se jako velitel pařížské posádky stal jedním ze 3
konzulů. Od února 1800 vykonával funkci prvního konzula
(právo jmenovat členy státní rady, soudce, atd.). Napolen
tohoto práva využil k prosazení reforem, což vedlo
k posílení jeho pozic.
Napolen v tomto období úspěšně reformoval zastaralý
systém školství a nefungující systém státní správy. Tyto
reformy provázelo vydání „Code Civile“ (někdy též „Code
Napoleon“), tj. občanský zákoník, který převzal některé
zásady
římského
práva
a
svým
přístupem
k
„občanu“
a zákonům ovlivnil přístup evropského práva dodnes. Tyto reformy vedly k ozdravení
francouzské ekonomiky a díky velké úspěšnosti reforem byl 2. srpna 1802 jmenován
doživotním 1. konzulem s právem jmenovat nástupce.

Poprvé císař
2. prosince 1804 se Napoleon Bonaparte,
doživotní konzul republiky, stal francouzským
císařem Napoleonem I. Obřadu se účastnil i papež
Pius VII., kterého Napoleon pozval.

Invaze do Velké Británie
Napoleon považoval za svého úhlavního nepřítele
Velkou Británii, a tak se rozhodl, že ji musí
porazit. Británie se však o plánovaném útoku
dozvěděla a požádala Rakouské císařství
o pomoc. To zaútočilo na Napoleona z východu a on musel odjet do bitvy s Rakušany. Dříve
než stačil dorazit k Rakouským jednotkám, dostal zprávu, že jeho loďstvo bylo rozdrceno
v námořní bitvě u Trafalgaru.

Tažení proti Rakousku
Když zjistil, že Británii na moři neporazí, nenechal se odradit a pokračoval v plánu bleskové
invaze na kontinentě. Jako dalšího nepřítele si vybral Rakousko, které mělo částečně za vinu
jeho prohru s Brity. Se svou armádou obsadil opuštěnou Vídeň a spěchal se střetnout
s Rakouskou armádou na Moravu. Jelikož mělo Rakousko spojeneckou smlouvu s Ruskem,
musel přispěchat car Alexandr I. na pomoc
Habsburkům. Na podzim roku 1805 došlo
k střetu 90 000 vojáků z řad armády Rusů
a Rakušáků a z řad Francouzské armády
čítající asi „jen“ 75 000 mužů v bitvě
u Slavkova ,kde Napoleon především díky
skvělé taktice a disciplíně své armády rozdrtil
protivníky.
Tato bitva bývá nazývána Bitva tří císařů,
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neboť je to jediná bitva v historii, které byli přítomni tři císaři, ruský car Alexandr I.
Romanov , rakouský císař František I. Habsbursko-Lotrinský a francouzský císař Napoleon I.
Bonaparte.

Kontinentální blokáda
Byla vyhlášena 1806 v Berlíně. Byl to zákaz obchodovat s výrobky z Anglie nebo jejích
kolonií. Platil pro všechny jím podrobené země (Německo, Rakousko, Rusko, Itálie, Prusko)
a chtěl jí dosáhnout hospodářského kolapsu Británie. To se mu však nepodařilo

Španělská válka
Napoleon zde zaznamenal velký neúspěch.
Zemi sice dobyl, ale za cenu obrovských ztrát
vojáků i peněz, neboť se zapletl do místní
občanské války. Tohoto neúspěchu chtělo
využít Rakousko, ale bylo poraženo znovu to
bylo Pyrhovo vítěztví a muselo podstoupit
Francii další území. František I. musel dát
Napoleonovi za ženu svou dceru Marii-Louisu
Habsbursko-Lotrinskou .
Napoleonova invaze do Ruska je dodnes uváděna jako jeden z nejkatastrofálnějších
vojenských podniků v historii. V regulérních bitvách Napoleon zpravidla dosahoval vítězství,
ale to nemohlo nic měnit na faktu, že se jeho logistický systém zhroutil a hlad, zima a nemoci
kosily jeho vojáky po tisících. Značné ztráty též způsoboval odpor ruského obyvatelstva
a jeho gerilová válka. Napoleon sice dosáhl Moskvy, ale ta byla z větší části spálena
a zbavena zásob a přezimovat se v ní nedalo. Napoleon se tak se musel začít urychleně vracet,
ale nešlo to dost rychle a výsledek byl strašlivý. Do Ruska vtáhl Napoleon v roce 1812
s armádou, která i se spojenci (ovšem často víceméně nedobrovolnými) čítala 450 000 mužů.
Když Rusko v prosinci téhož roku opouštěla, zbývalo z nich jen něco přes 20 000
mužů. Většina násilím sjednocené Evropy povstala a kontinentální systém se zhroutil. K již
s ní válčícím státům, v jejichž čele stály Velká Británie a Rusko, se připojili dosavadní
násilím připoutaní spojenci, zejména Rakousko a Prusko. Aby sebral nové vojsko, musel
Napoleon stahovat francouzská vojska držící loutkové režimy po Evropě, což vedlo k novým
povstáním či oživení těch skomírajích.

Zhroucení impéria
Napoleon se nevzdával, urychleně svolával jednotky odevšad, odkud to jen šlo a verboval
nové vojáky. Ze svých zbylých spojenců (hlavně - Poláci a Sasko) ždímal též co se dalo
a postavil nové vojsko. To však již bylo kvalitativně i kvantitativně jen stínem bývalé Velké
armády a početní převaha nepřátel byla zdrcující. Napoleon velmi obratně manévroval
a způsoboval nepřátelům i řadu dílčích porážek, ale prostá přesila jej i přesto zatlačovala
pouhým počtem a hrozbami obchvácením a obklíčením. Nakonec se jeho vojska střetla
s nepřátelskou koalicí v tzv. Bitvě národů u Lipska. S armádou početně výrazně slabší, trpící
vyčerpáním a nedostatkem výcviku podstatné části vojáků už neměl moc šancí, nemluvě
o tom, že i kdyby vyhrál, nejspíše by dosáhl pouze odkladu konce.
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Vyhnanství na Elbě a stodenní císařství
V roce 1814 byl protifrancouzskou koalicí donucen vzdát se trůnu a byl vykázán na ostrov
Elba. Na francouzký trůn byl dosazen příbuzný Ludvíka XVI. - Ludvík XVIII. Nebyl však
příliš oblíben, čehož Napoleon využil. Roku 1815 se opět trůnu zmocnil. Na trůnu však pobyl
pouze 100 dní než byl donucen po prohrané bitvě u Waterloo (18. června 1815) 22. června
1815 abdikovat.

Konec života na ostrově sv. Heleny
Napoleon Bonaparte byl zadržen a zbytek svého života strávil na ostrově sv. Heleny jako
zajatec Britů. Na tomto ostrově 5. května 1821 zemřel.

Žák školy vystavuje
V měsíci září 2013 byla v Městské knihovně Ladislava z Boskovic k vidění výstava žáka
maturitního ročníku Pavla Foretníka. Jedná se o fotografie, digitální malbu a počítačovou
grafiku, autor se zaměřuje zejména na vojenskou tématiku, portréty a space art. Ačkoli je žák
Foretník nesporně talentovaný, jedná se o jeho první výstavu vůbec.
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Výroční zpráva
Vyhotoveno ve 2 výtiscích o 31 listech
Výtisk č. 1 – ŘS-PŘ MO Ing. Petr VANČURA
Výtisk č. 2 – pro spis
Vypracoval: pplk. Ing. Josef LORENZ
Schválil: plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
Opsal: pplk. Ing. Josef LORENZ
Vypravil: POI dne
Uloženo: POI počet listů: 31
Skartační znak:
Rok skartačního řízení:
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