Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4
Čj. 91-1/2015-4190

Výtisk č. 1
Počet listů: 52

Schvaluji.
Velitel VSŠ a VOŠ MO
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
Moravská Třebová 22. října 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA
VSŠ MO
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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.
Adresa: Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 571 01, datová schránka 77rere4
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.
Žáci v ní 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 kurzy výpočetní techniky pro
začátečníky a pokročilé (ECDL) a rekvalifikační kurzy.
Přehled rekvalifikačních kurzů:
- daňová evidence
- účetnictví s využitím výpočetní techniky
- obsluha osobního počítače pro začátečníky i pokročilé
- tvorba webových stránek a publikování na internetu
- počítačové kreslení a projektování (CAD).
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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. RSDr. 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
Zástupce náčelníka
Psycholog
Starší pracovník štábu
Organizační pracovník
Starší důstojník-specialista

Učební skupina jazyková
a humanitní

Náčelník oddělení

Vedoucí skupiny

Starší důstojník

Zást. ved. skupiny

Pracoviště OI

10 x učitel

Pracoviště KIS
vedoucí
správce IKT

Učební skupina
přírodovědná
Vedoucí skupiny

Pracoviště OMO

Zást. ved. skupiny

Oddělení logistiky
Náčelník oddělení
Vedoucí starší důstojník
Starší pracovník štábu

4 x učitel
Učební skupina základních
odborných předmětů

Výkonný praporčík
Skupina humanitní
služby
Vedoucí skupiny
Knihovník
Produkční a prog.
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

Skupina služeb

7 x učitel (2 VZP)

Učební skupina managementu
a tělovýchovy

Finanční skupina
Náčelník skupiny.

Náčelník skupiny

Účetní

starší instruktor
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Rozpočtář

Velitel praporu

Vedoucí skupiny

Pracoviště logist.
informační služby
2x účetní

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

Školní prapor

5 x učitel (1VZP)

4 x VČ - vychovatel
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2) Charakteristika školního roku 2014/2015 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 a rekvalifikačních kurzů. Výuka probíhala podle školních
vzdělávacích programů a schválených učebních tematických plánů pro všechny druhy studia
s odpovídajícím personálním i materiálním zabezpečením.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO 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 nichž by došlo k minimálnímu narušení
průběhu školního roku. Výuka byla ovlivněna několika faktory, zejména pak účastí žáků na
akcích organizovaných rezortem Ministerstva obrany (Dny pozemního vojska „BAHNA
2015“,

Dny

NATO

a

Dny

vzdušných

sil

AČR)

a

na

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 školních vzdělávacích programů i tematických plánů pro Vojenskou střední školu
MO dle požadavků a potřeb rezortu MO. Při zpracování základních učebních dokumentů
a školních vzdělávacích programů jsme vycházeli z dokumentace schválené MŠMT,
z platných zákonů a vyhlášek MŠMT a rezortu Ministerstva obrany.
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 C2B třídní učitelky Mgr. Bedřišky Schneiderové dosáhla nejlepšího průměrného
prospěchu mezi třídami.
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 úzce spolupracujeme se
SOŠ a SOU v Lanškrouně, která pro naše žáky daného oboru zabezpečuje učební praxi.
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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 anglický 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:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

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,

zdravotní

způsobilost

uchazeče, fyzická zdatnost
Způsob ukončení přípravy:

maturitní zkouška

Poskytované vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

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,
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zdravotní způsobilost uchazeče, být vojákem z povolání
nebo občanským zaměstnancem rezortu MO
Způsob ukončení přípravy:

maturitní zkouška

Poskytované vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

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
správnému profesnímu rozhodnutí a současně prohloubit jejich přípravu směrem ke
zvolenému oboru dalšího studia a praxi 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,
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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. 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 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.
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.
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4) Personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2014/2015 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

studuje

pedagogické

minimum

na

UP

v Olomouci
 o.z. Bc. Věra

PACLÍKOVÁ úspěšně ukončila magisterské studium Učitelství

německého jazyka pro základní a jazykové školy na MU v Brně
 o.z. Bc. Ondřej KOMŮRKA studuje studijní obor Učitelství anglického jazyka pro
základní a jazykové školy v navazujícím magisterském studiu a absolvoval kurz pro
lektory cizích jazyků „Train the Trainer“ v Defence Centre for Languages and Culture
(DCLC) Shrivenham, Velká Británie
 kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK studuje pedagogické minimum na UP
v Olomouci


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

Celkový přehled o vzdělání pedagogických pracovníků
Pedagogický sbor v počtu 37 je plně kvalifikován, kromě tří výše uvedených
pedagogických pracovníků, věkový průměr (cca 46 roků).
Vzdělání

PaedDr. RNDr. Ing.

Mgr.

Bc.

Bez titulu
s ped. vz.

Vysokoškolské

1

5

11

13

1

6

5) Údaje o přijímacím řízení
Čtyřleté studium:
Přijímací řízení pro čtyřleté
studium se konalo ve dnech 20. a
21. 4. 2015 pro obor vzdělání 7842-M/07 Vojenské lyceum (nový
obor, otevřen od 1. 9. 2015) a 24.
4. 2015 pro obor vzdělání 26-41M/01 Elektrotechnika. Zájem o
studium oboru vzdělání Vojenské lyceum byl značný. Bylo podáno celkem 328 přihlášek (235
chlapců a 93 dívek). K přijímacím zkouškám se dostavilo 268 uchazečů, z toho 195 chlapců
a 73 dívek. Do studia oboru vzdělání Elektrotechnika bylo podáno celkem 59 přihlášek
11
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(51chlapců a 8 dívek). K přijímacím zkouškám se dostavilo 51 uchazečů, z toho 43 chlapců
a 8 dívek.
Řada dalších uchazečů neprošla zdravotními prohlídkami ve vojenských nemocnicích.
Směrné číslo pro přijetí do školy na školní rok 2015/2016 bylo stanoveno Odborem
vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany na 90 žáků oboru Vojenské
lyceum a 30 žáků oboru Elektrotechnika. Tento počet studentů byl naplněn na základě
dosažených výsledků u přijímacích zkoušek. V oboru Vojenské lyceum byly otevřeny tři třídy
a v oboru Elektrotechnika jedna třída.
Úroveň znalostí v předmětech matematika, český jazyk a literatura u uchazečů
o čtyřleté studium byla na republikovém průměru. Ve srovnání s minulými lety se prokázala
vzrůstající úroveň znalostí cizích jazyků. Přijímací zkoušky čtyřletého studia se skládaly
z písemného testu z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka (anglický, německý nebo
ruský) a z tělesné výchovy. Ke studiu do prvního ročníku po schválení Odboru vzdělávací
politiky Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany bylo nakonec přijato celkem 93 žáků
oboru Vojenské lyceum (75 chlapců a 18 dívek) a 33 žáků oboru Elektrotechnika (29 chlapců
a 4 dívky). Svůj zájem o studium na VSŠ a VOŠ MO potvrdilo zápisovými lístky do oboru
Vojenské lyceum 90 uchazečů (72 chlapců a 18 dívek) a do oboru Elektrotechnika 31
uchazečů (27 chlapců a 4 dívky). Před nástupem žáků do 1. ročníku Vojenského lycea dva
žáci podali žádost o stažení zápisového lístku.
Tříleté studium:
Pro přijímací řízení tříletého dálkového studia studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání
bylo vyhlášeno přijímací řízení ve dnech 27. a 28. 4. 2015. Přijímací zkoušky uchazečů
o studium se nekonaly. Byli přijati všichni přihlášení uchazeči v celkovém počtu 56. Ke
studiu nastoupilo 54 žáků.
Přehled o přijímacím řízení čtyřleté denní studium:
Studijní obor: Vojenské lyceum 78-42-M/07
Počet uchazečů
Forma
vzdělávání

Směrné číslo

Čtyřleté
denní
studium
Celkem:

Celkem
nastoupilo

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato ke
studiu

Nastoupilo
ke studiu

90

195Ch
73 D

75 Ch
18 D

70 Ch
18 D

88

90

268

93

88

88
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Studijní obor: Elektrotechnika 26-41-M/01
Počet uchazečů
Forma
vzdělávání

Směrné číslo

Čtyřleté
denní
studium
Celkem:

Celkem
nastoupilo

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato ke
studiu

Nastoupilo
ke studiu

30

43Ch
8D

29 Ch
4 D

27 Ch
4D

31

30

51

33

31

31

Tříleté dálkové studium:
Počet uchazečů
Forma
vzdělávání

Směrné číslo

Přijímací
řízení se
nekonalo

Přijato ke
studiu

Nastoupilo
ke studiu

Celkem
nastoupilo

Tříleté
dálkové
studium

60

54 M
2 Ž

53 M
1Ž

53 M
1Ž

54

Celkem:

60

56

54

54

54

6) Údaje o počtech žáků
Ve školním roce 2014/2015 měla škola celkem 17 tříd s 436 žáky (369 žáků denního
studia a 67

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 2014/2015 zahájilo 436 žáků a ukončilo 404 žáků.
Skutečný stav žáků k 30. 6. 2015
Třída
C1A

Zahájilo šk. rok
31

Ukončilo šk. rok
23

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
8

C1B

32

29

-

3

C1C

31

25

-

6

E1A

31

24

-

7

C2A

30

30

-

-

C2B

27

26

-

1

C2C
E2A

28
24

28
24

-

-
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Třída
C3A

Zahájilo šk. rok
24

Ukončilo šk. rok
23

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
1

C3B

25

25

-

-

C3C

23

21

-

2

C4A

22

22

-

-

C4B

23

23

-

-

E4A

18

18

-

-

T1A

27

26

-

1

T2A

22

21

-

1

T3A

18

16

-

2

Celkem

436

404

-

32

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

Třída

Zahájilo
šk. rok

Ukončilo
studium
k 30.6.2015

Ukončilo
studium
k 31.8.2015

Přestup
z jiné
SŠ (+)

Ukončení (-)
k 30. 6. 2014

C1A
C1B
C1C
E1A
C2A
C2B
C2C
E2A
C3A
C3B
C3C
C4A
C4B
E4A
T1A
T2A
T3A
Celkem

31
32
31
31
30
27
28
24
24
25
23
22
23
18
27
22
18
436

23
29
25
24
30
26
28
24
23
25
21
22
23
18
26
21
16
404

20
27
23
21
23
25
25
22
22
25
20
23
18
304

-

8
3
6
7
1
1
2
1
1
2
32

14

Opravné
zkoušky
(-)
a ukončení
studia k 31. 8.
2015
3
2
2
3
7
1
3
2
1
1
3
3
31
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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 vedených odborem vzdělávací politiky sekce státního tajemníka v MO.
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.
Na základě zápisu RVP Vojenské lyceum do školního rejstříku škola zpracovala
školní vzdělávací program Vojenské lyceum, podle kterého bude zahájena výuka od školního
roku 2015/2016.
8) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Na konci školního roku 2014/ 2015 ke dni 30. 6. 2015 bylo klasifikováno celkem 331
žáků (1. - 3. ročníku TL + EL a 1. – 2. ročníku DL). Z tohoto počtu bylo 284 žáků čtyřletého
denního studia a 47 žáků dálkového studia.
Čtyřleté denní studium: z celkového počtu 284 žáků prospěli 3 žáci s vyznamenáním, 225
prospělo a 54 neprospělo – z toho 2 neklasifikováni.
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Tříleté

dálkové

studium:

z celkového počtu 47 žáků 28 prospělo
a 19 žáků neprospělo.

Studijní výsledky závěru šk. roku 2014/2015
Typ studia

Počet
studentů

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

Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Nehodnocen

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

284

3

1,06

225

79,23

54

19,01

2

0,70

47

-

-

28

59,57

19

40,43

-

-

331

3

0,91

253

76,44

73

22,05

2

0,60

4-leté denní studium 4. ročník
Třída
C4A
C4B
E4A

Počet
žáků
22
23
18

V
1
-

Hodnocení
P
5
21
23
17 1

N
-

Průměrný
prospěch
2,751
2,700
2,655

Třídní učitel
o.z. PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ
o.z. Ladislav DOSTÁL
o.z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ

4-leté denní studim 1. – 3. ročník
Třída
C1A
C1B
C1C
E1A
C2A
C2B
C2C
E2A
C3A
C3B

Počet
žáků
25
29
25
25
30
27
28
24
23
25

V
1
1
1
-

Hodnocení
P
5
18
6
22
6
20
4
17
8
21
9
22
4
24
4
19
5
23
21
4

N
1
-

Průměrný
prospěch
2,619
2,528
2,625
3,035
2,864
2,519
2,848
2,928
2,833
2,533
16

Třídní učitel
o.z. Radek KONEČNÝ
o.z. Ing. Igor FABIAN

o.z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ
npor. Ing. Vadim STARÝ
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
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Počet
Průměrný
Hodnocení
Třídní učitel
žáků
prospěch
C3C
23
18
4
2,818
o.z. Ivan MAREČEK
284
3 225 54
2
2,743
Opravnou zkoušku za 1. – 3. ročník konalo jen 38 žáků z celkového počtu 54, jelikož někteří
Třída

žáci podali žádost o ukončení studia, nebo jim bylo ukončeno studium z důvodu neprospěchu.
3-leté dálkové studium 3. ročník
Třída
T3A

Počet
žáků
16

V
-

Hodnocení
P
5
N
16
-

Průměrný
prospěch
2,781

Třídní učitel
o.z. Ing. Otto VAIS

3-leté dálkové studium 1. – 2. ročník
Hodnocení
Průměrný
Počet
Třídní učitel
prospěch
žáků
V
P
5
N
T1A
26
15 11
2,750
o.z. Mgr. Bc. Richard CVRKAL
T2A
21
13
8
2,926
o.z. Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ
47
28 19
2,838
Opravnou zkoušku za 1.– 2. ročník konalo jen 16 žáků z celkového počtu 19, jelikož někteří
Třída

žáci podali žádost o ukončení studia, nebo jim bylo ukončeno studium z důvodu neprospěchu.
Opravné zkoušky proběhly ve dnech 24. a 26. 8. 2015. Z celkového počtu 54 žáků jich konalo
38 žáků 4-letého studia (TL+EL) a 16 žáků dálkového studia (DL). Úspěšně vykonalo
opravnou zkoušku 26 žáků 4-letého studia a 6 žáků 3-letého studia.

Opravné zkoušky – srpen 2015
Ročník
První
TL+EL
Druhý
TL+EL
Třetí
TL
První
DL

Počet žáků
17

Úspěšně vykonalo
12

16

9

5

5

11

4

Druhý
DL
celkem

5

2

54

32

17

Neúspěšně vykonalo
5
(4 MA, 1 Fy)
7
(6 MA, 1 RJ)
7
(4 MA + 3 MA se
nedostavili)
3
(2 MA, 1 AJ)
22
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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
4. – 6. 5. 2015 (jarní období), 2. – 4. 9. 2015 (podzimní období); profilová část
a ústní část společných maturitních zkoušek se konaly ve dnech 21. – 29. 5. 2015 (jarní
období), 11. 9. 2015 (podzimní období). Praktické maturitní zkoušky žáků denního studia,
oboru Elektrotechnika, se konaly ve dnech 21. a 22. 4. 2015 a žáků dálkového studia, oboru
Podnikání, se konaly dne 27. 4. 2015.
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. PaedDr.
Jana JAKUBCOVÁ, o.z. Ladislav DOSTÁL, o.z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ, o.z. Mgr. Jana
ZELENDOVÁ, o.z. Ing. Otto VAIS a příslušníci oddělení vzdělávání, především pplk. Ing.
Josef LORENZ, o.z. Mgr. Josef KUČERA a o.z. Vladislava KNÁPKOVÁ.
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 - čtyřleté denní studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 62 žáků. Maturitní zkoušky
vykonalo 62 žáků – všichni žáci uspěli.
Přehled o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015:
Forma
vzdělávání
4-leté studium
C4A
4-leté studium
C4B
4-leté studium
E4A
Celkem 4-leté
studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

22

22

100

-

-

23

23

100

-

-

17

17

100

-

-

62

62

100

-

-
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 - tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 16 žáků. Z tohoto počtu
neprospěli při závěrečné klasifikaci 2 žáci, kteří konali v měsíci červnu opravné zkoušky,
u kterých uspěli. Maturitní zkoušky vykonalo 16 žáků a z toho 3 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 1 žák nesložil
profilovou část maturitní zkoušky z ekonomiky a chodu podniku).

Forma
vzdělávání
3-leté studium
T3A
Celkem 3-leté
studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

16

13

81,25

3

18,75

16

13

81,25

3

18,75

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 - čtyřleté denní a tříleté dálkové
studium
Forma
vzdělávání

Celkem
klasif.

Den. a dálkové
studium

78

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%
75

96,15

3

3,85

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
a počítačové kreslení a projektování (CAD). Ve školním roce 2014/2015 bylo VSŠ a VOŠ
MO nabízeno celkem šest kurzů ECDL, z toho se tři kurzy nekonaly z důvodu malého počtu
zájemců a jeden byl zrušen z organizačních důvodů.
19
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Kurzy ECDL ve školním roce 2014/2015
Název kurzu

Datum

Délka

ECDL pro začátečníky
Tvorba webových stránek
a publikování na internetu
ECDL pro začátečníky
Tvorba webových stránek
a publikování na internetu
Počítačové kreslení a
projektování (CAD)
ECDL pro pokročilé

15. 9. – 3. 10. 2014
6. – 17. 10. 2014

3 týdny
2 týdny

Plánovaný
počet
12
12

9. – 27. 2. 2015
9. – 20. 3. 2015

3 týdny
2 týdny

12
12

13. – 24. 4. 2015

2 týdny

12

1. – 5. 6. 2015

1 týden

12

Skutečný
počet
8
3
zrušen
zrušen pro
nezájem
zrušen pro
nezájem
zrušen pro
nezájem

Jazykové zkoušky STANAG 6001:
Přehled o jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2014/2015 ke dni
30. 6. 2015.
třída

Poč
et
žák
ů

němčina

Angličtina

ruština

francouzština

SLP 1

SLP 2

SLP 3

SLP 1

SLP 2

SLP 3

SLP 1

SLP 2

SLP 1

SLP 2

C1A

31

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

C1B

32

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

31

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

E1A

31

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

C2A

30

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

C2B

27

10

3

-

-

-

-

-

-

-

-

C2C

28

7

4

-

-

-

-

-

-

-

-

E2A

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3A

24

4

9

-

-

-

-

-

-

-

-

C3B

25

14

12

-

-

-

-

-

-

-

-

C3C

23

5

10

-

-

-

-

-

C4A

22

20

8

-

4

-

-

7

-

-

-

C4B

23

18

8

-

5

-

-

7

-

-

-

E4A

18

18

1

-

6

-

-

5

-

-

-

Celk.

369

97

61

-

15

-

-

19

-

-

-
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9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila řada akcí v rámci Armády České republiky i na
veřejnosti, kde žáci školy vzorně reprezentovali Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou
školu MO.


Dne 19. 9. 2014 proběhlo za přítomnosti zástupců města Moravská Třebová, VHÚ
a ČsOL slavnostní otevření Muzea VSŠ a VOŠ MO.



Ve dnech 19. a 21. 9. 2014 zabezpečovali vybraní žáci druhého a třetího ročníku
XIV. Dny NATO v Ostravě a V. Dny vzdušných sil AČR.



Ve dnech 26. až 28. 9. 2014 se dva týmy žáků VSŠ a VOŠ MO zapojily do
celoarmádního turnaje ACAC 2014 a vybojovaly první a druhé místo.



Dne 11. 10. 2014 se vybraní žáci zúčastnili rekonstrukce přísahy České družiny
konané v Praze na Vítkově.



Ve dnech 18. a 19. 10. 2014 se tři žákyně čtvrtého ročníku zúčastnily střelecké soutěže
Zlatý lev 2014 a v kategorii žen obsadily šesté místo.



Ve dnech 8. a 9. 11. 2014 se dvě družstva žáků školy zapojila do 3. ročníku pochodu
československých parašutistů.



Dne 12. 11. 2014 uspořádala Oblastní charita Moravská Třebová ve spolupráci s naší
školou v sále Na Písku „Svatomartinské veselí“.



Dne 26. 11. 2014 zavítal na školu senátor Mgr. Radko Martínek a zúčastnil se besedy
s žáky prvního ročníku.



28. 11. 2014 a 23. 1. 2015 pořádali příslušníci školy pro veřejnost Den otevřených
dveří. Celkem navštívilo školu 1349 návštěvníků.



Dne 5. 12. 2014 se 15 žáků školy zúčastnilo slavnostní mše pro hnutí Stonožka
v Pražské katedrále svatého Víta, kterou celebroval kardinál Dominik Duka.



Ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2015 se tři žáci školy zúčastnili pietní poutě Tarnów 2015.



Dne 27. 2. 2015 proběhl v sále Na Písku 22. reprezentační ples velitele školy.



Dne 26. 3. 2015 se za účelem setkání všech pedagogů z Moravské Třebové a blízkého
okolí uskutečnily v sále Na Písku oslavy Dne učitelů.



Dne 9. 4. 2015 se družstvo žáků školy zúčastnilo semifinále Juniorského maratonu
v Pardubicích a umístilo je na třetím místě.



Dne 23. 4. 2015 se v rámci projektu Zdravé město zapojily dvě třídy žáků VSŠ a VOŠ
MO do úklidu Knížecí louky v Moravské Třebové.
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Ve dnech 29. a 30. 4. 2015 se 50 žáků školy zúčastnilo vzpomínkových akcí k 70.
výročí osvobození Ostravy.



Ve dnech 1. až 3. 5. 2015 se tři žáci VSŠ a VOŠ MO zapojili do pietních akcí
na Slovensku a v Polsku, které pod názvem Po stopách čsl. legionářů zorganizovala
ČsOL.



Dne 5. 5. 2015 se 29 žáků školy zúčastnilo slavnostní akce setkání prezidenta
republiky s válečnými veterány na Pražském hradě.



Dne 6. 5. 2015 se žáci prvního ročníku zúčastnili přednášky starosty města JUDr.
Miloše Izáka na radnici v Moravské Třebové.



Dne 9. 5. 2015 se 51 žáků školy zapojilo do 5. ročníku Vojenského pochodu České
republiky, který proběhl v okolí Brna.



15. až 17. 5. 2015 se zúčastnili vybraní žáci školy 57. mezinárodní vojenské poutě ve
francouzských Lurdách.



Dne 19. 5. 2015 se vybraní žáci školy oblečeni do dobových uniforem zúčastnili
v Praze slavnostního výjezdu Legiovlaku.



Dne 23. 5. 2015 v rámci Dne otevřených dveří letiště Čáslav zde prezentovala VSŠ
a VOŠ MO své studijní obory.



Dne 27. 5. 2015 se vybraní žáci školy zúčastnili vzpomínkové akce pořádané
k 73. výročí provedení atentátu na R. Heydricha, která se konala na Staroměstské
radnici v Praze.



Dne 6. 6. 2015 se žáci VSŠ a VOŠ MO zapojili do celoarmádní soutěže Koloběh 2015
a nejlepší tým obsadil třetí místo.



Ve dnech 13. a 14. 6. 2015 se vybraní žáci školy organizačně a pořadatelský podíleli
na Vlkošských dnech vojenských tradic.



Dne 16. 6. 2015 proběhl ve spolupráci s policejním ředitelstvím v prostorách
VSŠ a VOŠ MO nácvik policejního zásahu proti střelcům.



Dne 20. 6. 2015 zabezpečovalo přes 100 žáků školy Den pozemního vojka „Bahna
2015“ ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy.



Dne 21. 6. 2015 se 30 žáků školy zúčastnilo pietního aktu v Ležákách.



Dne 22. 6. 2014 uspořádala škola branný závod pro žáky osmých tříd základních škol
z Moravské Třebové a okolí.



Dne 1. 7. 2015 se žák Pavel Hradil zúčastnil soutěže Iron Engineer pořádané
v Bechyni v rámci Dne ženisty a obsadil v soutěži jednotlivců páté místo.
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Ve dnech 21. až 22. 8. 2015 proběhla v Králíkách akce Den Sil podpory AČR
„Cihelna 2015“. Této akce se zúčastnila i naše škola a reprezentovalo ji 20 žáků
kroužku vojenské historie a klubu MUSADO.

Sportovní úspěchy ve školním roce 2014/2015 - 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.


Dne 27. - 28. 9. 2014 se uskutečnil turnaj Airsoft Czech Army Challange. Družstvo
školy obsadilo 1. místo. Druhé družstvo se umístnilo na 2. místě



Dne 30. 9. 2014 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních
škol – okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 30. 9. 2014 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních škol
– okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 9. 10. 2014 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních
škol – krajské kolo. Družstvo školy obsadilo 3. místo.
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Dne 9. 10. 2014 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních škol
– krajské kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Ve dnech 22.–23. 10. 2014 se uskutečnil Otevřený přebor AČR ve florbale. Družstvo
školy obsadilo dělené 9. místo



Dne 25. 10. 2014 se uskutečnil přebor v plavání – okresní kolo. Družstvo školy
obsadilo 1. místo.



Dne 27. 10. 2014 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol (mladší
dorost) – okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 3. 12. 2014 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu chlapců – obvodní
kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 3. 12. 2014 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu dívek – obvodní kolo.
Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 8. 12. 2014 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu chlapců – okresní kolo.
Družstvo školy obsadilo 4. místo.



Dne 8. 12. 2014 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu dívek – okresní kolo.
Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 9. 12. 2014 se uskutečnil přebor v plavání – krajské kolo. Družstvo školy
obsadilo 3. místo.



Dne 21. 1. 2015 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol chlapců – obvodní kolo,
kde se družstvo školy umístnilo na 1. místě.



Dne 27. 1. 2015 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol chlapců – okresní kolo,
kde se družstvo školy umístnilo na 3. místě.



Dne 23. 2. 2015 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – obvodní
kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 23. 2. 2015 se uskutečnil basketbalový turnaj dívek středních škol – obvodní
kolo. Družstvo školy obsadilo 3. místo.



Dne 5. 3. 2015 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – okresní
kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.
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Dne 15. 3. 2015 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – krajské
kolo. Družstvo školy obsadilo 4. místo.



Dne 26. 3. 2015 se uskutečnilo krajské kolo v silovém čtyřboji družstev chlapců.
Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 31. 3. 2015 se uskutečnilo krajské kolo v silovém čtyřboji družstev dívek.
Družstvo školy obsadilo 2. místo.

10) Údaje o prevenci rizikového chování
Hlavní úkoly v oblasti prevence rizikového chování (P-RCH) byly splněny.


Pokračovalo se v realizaci úkolů dle dokumentu Koncepce prevence – sociálně
nežádoucích jevů (SNJ) na období 2010 až 2014 a Koncepce P-RCH na období 2015
až 2019. Činnost se dále rozvíjela v souladu s rozkazem RMO č. 53/2010 Věstníku
MO, Prevence sociálně nežádoucích jevů. Metodickými pokyny pro rozpočtování
a hodnocení účelnosti výdajů na aktivity související s prevencí SNJ na období 2011
až 2014 a P-RCH na období 2015 až 2019.



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 zaměstnance a žáky školy.
Spolupracovali jsme s kulturními a sportovními službami města Moravská Třebová
a okolních měst.
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Důraz činnosti prevence SNJ a RCH byl kladen na formování vztahů v kolektivech
jednotlivých 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 2014/2015 pracovala komise prevence SNJ (RCH) pod řízením ZV
VSŠ a VOŠ MO pplk. Ing. Josefa HLOUPÉHO. Funkci metodika prevence SNJ (RCH)
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 (RCH) byly hlavně směřovány na cílové skupiny z řad žáků čtyřletého studia
školy. Finanční zajištění prevence SNJ (RCH) 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.
V rámci Programu protidrogové politiky bylo u VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2014/2015
zabezpečeno:
Vzdělávání, osvěta
Metodik prevence mjr. Ing. Karel KYSELKA se zúčastnil během školního roku
2014/2015 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:

„Gamblerství“
„Přednáška o drogách“

Pro 2. ročník na téma

„Patologické hráčství“
„Přednáška o drogách“

Pro 3. ročník přednáška

„Finanční gramotnost“
„Extremismus“
„Sebevraždy, sebevražedné jednání“

Pro 4. ročník přednáška

„Extremismus“
„Motivace, vztahy na pracovištích“
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U všech čet žáků 1. ročníku proběhlo v rámci volnočasových aktivit dvoudenní zaměstnání
v oblasti pedagogiky zážitku – stmelování kolektivů – účast 100% žáků.
Pro pracovníky školy bylo připraveno zaměstnání lektorem prevence RCH AČR v rozsahu
4 hodin v souladu s nařízením RMO č. 53/2010 Věstníku MO. Téma přednášek bylo:
Problematika boje proti nelegálním drogám a Problematika závislostí na legálních drogách.

Diagnostikování drog a alkoholu
V průběhu školního roku 2014/2015 bylo provedeno u žáků a studentů VSŠ a VOŠ
MO 89 kontrol na přítomnost alkoholu v dechu. Kontroly se převážně uskutečnily ve
večerních nebo nočních hodinách. Všechny zjištěné pozitivní případy byly řešeny pohovorem
a rozborem přestupku s metodikem prevence RCH a kázeňsky řešeny velitelem školy.
V době výuky nebyl zjištěn žádný přestupek tohoto charakteru.
Dále bylo provedeno 130 kontrol na přítomnost OPL v moči žáků školy. Všechny výsledky
byly negativní.
Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u metodika prevence RCH.

Komise P-RCH odsouhlasila a zakoupila permanentky:


Squash – účast 78% žáků školy, 22% zaměstnanců



Aquacentrum – účast 1x měsíčně autobus tj. cca 30 žáků školy (7 návštěv)



Aguaaerobik – účast 1x týdně 12 žáků, 6 návštěv



Motokáry - účast 90% žáků školy a 10% zaměstnanců



Ski areál Červená Voda 73 ks
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Kulturní a kulturně vzdělávací programy


Společenská výchova – taneční kurz pro žáky 2. ročníku – účast 92 žáků

V rámci Programu prevence kriminality bylo u VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2014/2015
zabezpečeno:
Vzdělávání
V oblasti prevence kriminality škola zabezpečila vzdělávací aktivity v oblasti kultury.


Diskotéka – účast 85% žáků



Výstava Bodies Revealed



Koncert Empire – hard rock



Divadelní představení „Balada pro banditu“ v Pardubicích



Divadelní představení „Hamlet“ v Olomouci



Muzikál „My Fair Lady“ v Praze



Představení „Listování – Koho vypijou lišky“

Aktivní využívání volného času
Cílem výchovy je maximální a smysluplné využití volného času jednotlivců. V rámci
řízených volnočasových aktivit nabídla v roce 2014/2015 VSŠ a VOŠ MO svým žákům tyto
zájmové a sportovní kroužky:
Název kroužku

Zodpovědný vedoucí

Florbal chlapci

o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK

Florbal dívky

o. z. Stanislava TICHÁ

Sálová kopaná

o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER

Sebeobrana I.
npor. Mgr. Petr SMUTEK
(MUSADO – nováčci) instruktoři klubu sebeobrany
Sebeobrana II.
(MUSADO)

npor. Mgr. Petr SMUTEK
instruktoři klubu sebeobrany
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Čas a místo
Út: 18:15 – 20:00 h.
Čt: 18:15 – 20:00 h.
Stará tělocvična
St: 18:15 – 20:00 h.
Nová tělocvična
Po: 18:15 – 20:00 h.
Út: 16:00 – 17:30 h.
St: 18:15 – 20:00 h.
Stará tělocvična
St: 16:00 – 17:30 h.
Stará tělocvična
Čt: 16:00 – 17:30 h.
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

Výroční zpráva
Krav – Maga
(sebeobrana)

pplk. Petr ZOUHAR

Út: 18:15 – 20:00 h.
Nová tělocvična

Letecký pětiboj
a gymnastika

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD

Střelecký kroužek

prap. Stanislav HANÁK

Horolezecký kroužek

o. z. Ivan MAREČEK
npor. Mgr. Petr SMUTEK (41/2015)

Sauna chlapci

prap. Radek ŠULC
kpt. Bc. Karel VÝBORNÝ

Sauna dívky

o. z. Stanislava TICHÁ
o. z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

Po 18:30 – 21:00 h.
Út 6:30 – 7:10 h.
14:15 – 17:30 h.
St 16:30
Út:
16:15––17:30
18:00h.h.
Čt 6:30 – budova
7:10 h.
střelnice,
14:15
–
č.
34
a
35
Po: 16:00 –17:30
17:30h.h.
Nová tělocvična,
tělocvična areál
Stará
Střelnice b. 34, 35
školy
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

Basketbal –
o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK
dívky a chlapci
Volejbalový kroužek – o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK
dívky a chlapci

Út: 16:00 – 17:30 h.
Nová tělocvična
Po: 18:15 – 20:00 h.
Čt: 16:00 – 17:30 h.
Nová tělocvična
St: 16:00 – 17:30 h.
Nová tělocvična
průběžně
hudební zkušebna –
budova č. 28
Po: 16:00 – 17:30 h.
St: 16:00 – 17:30 h.
Po: 16:00 – 17:30 h.
Nová tělocvična
St: 18:30 – 20:00 h.
Školní klub
1. a 2 šk. rota
Po-Čt: dle rozpisu
Posilovna školy

Badminton

npor. et Ing. Ondřej KROPÁČEK

Hudební kroužek

o. z. Stanislava TICHÁ

Spinning

o. z. Stanislava TICHÁ

Ringo

o. z. Stanislava TICHÁ

Šachový kroužek

o. z. Ladislav DOSTÁL

Posilovna

velitelé čet – vychovatelé

Vojensko - historický
kroužek

nprap. Tomáš REIMER

St: 18:15 – 20:00 h.
budova č. 28

Taktický kroužek

npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK

IVT a elektrotechnika

o. z. Mgr. Richard CVRKAL
npor. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
npor. Ing. Vadim STARÝ
npor. Ing. Radek RUBÍN

Čt: 15:00 – 17:30 h.
Areál školy
Út: 15:30 – 17:00
Učebna IVT 7
Učebny elektrotech.
Út: 15:30 – 17:00
Areál školy

Airsoft
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11) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V daném školním roce byla školou vypracována nabídka rekvalifikačních kurzů pro
vojáky z povolání a občanské zaměstnance rezortu Ministerstva obrany ČR v rámci
celoživotního vzdělávání. Jedná se o tyto kurzy:
Název kurzu

Datum

Délka

ECDL pro začátečníky
Tvorba webových stránek
a publikování na internetu
Daňová evidence

15. 9. – 3. 10. 2014
6. – 17. 10. 2014

3 týdny
2 týdny

Plánovaný
počet
12
12

podzim 2014

3 týdny

12

Účetnictví s využitím
výpočetní techniky
ECDL pro začátečníky
Tvorba webových stránek
a publikování na internetu
Počítačové kreslení a
projektování (CAD)
ECDL pro pokročilé

podzim 2014

7 týdnů

12

9. – 27. 2. 2015
9. – 20. 3. 2015

3 týdny
2 týdny

12
12

13. – 24. 4. 2015

2 týdny

12

1. – 5. 6. 2015

1 týden

12

Skutečný
počet
8
3
zrušen pro
nezájem
zrušen pro
nezájem
zrušen
zrušen pro
nezájem
zrušen pro
nezájem
zrušen pro
nezájem

12) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2014/15 škola řešila následující projekty:
a) EU – peníze pro střední školy – v rámci této výzvy vznikl projekt s názvem Virtuální
studovna, který úspěšně prošel schvalovacím řízením a byl spuštěn dne 1. 7. 2012
a ukončen dne 30. 9. 2014.
Doba trvání projektu byla dva roky. Jeho náplní bylo 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.
b) 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.
c) 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. O. z. Mgr. Josef KUČERA, vrchní praporčík
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nprap. Tomáš REIMER a žáci vojenského historického kroužku po celý daný školní
rok spolupracovali s Vojenským historickým ústavem a podíleli se 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 je
plně přístupné veřejnosti.
13) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti
V průběhu školního roku 2014/2015 byly prováděny tematické kontroly jednotlivých
učebních skupin dle plánu kontrol, nebyly zjištěny žádné větší nedostatky a výsledky těchto
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.
Vyhodnocení úrazů ve škole za školní rok 2014/2015
Evidence a šetření pracovních, služebních a školních úrazů je v souladu s RMO
č. 89/2010 ze dne 26. 3. 2009 a s NV č. 495/2001 Sb. a je průběžně vedena v Knize úrazů pro
rok 2015, ev. č.: 72/38/2015-4190.

2014
VZP
o. z.
žáci

Úrazy za kalendářní rok 2014: viz Kniha úrazů rok 2014, ev. č. 72/31/2014-4190
Výuka
Služební Pracovní Výuka zimní Zájmové Osobní Odborný
Ostatní Vyplaceno
činnost
činnost
TV
br.
kroužky volno
výcvik
soustř.
2
0
0
0
0
0
0
0
1.440,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
9
12
3
13
84.960,-

Úrazy za období 1. 1. 2015 – 30. 5. 2015: viz Kniha úrazů rok 2015, ev. č. 72/38/20154190
Výuka
Služební Pracovní Výuka zimní Zájmové Osobní Odborný
2015
Ostatní Vyplaceno
činnost
činnost
TV
br.
kroužky volno
výcvik
soustř.
VZP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o. z.
0
3
0
0
0
0
0
0
6600,žáci
0
0
6
0
3
3
5
4
18720,Poznámka: 5 úrazů prozatím neuzavřeno, nejsou zahrnuty do vyplaceného odškodnění.
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14) Údaje o stavu a modernizaci učebně výcvikové základny
Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré
úrovni. Budova školy z roku 1948 je v dobrém stavu, přilehlé budovy domova mládeže
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). V ubytovacím prostoru žáků je třeba provést
výměnu linolea a rekonstrukci elektroinstalace. V budově 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 ve stavu,
který umožňuje plnit jejich funkci. Od června do listopadu 2014 probíhala na učebních
blocích výměna všech oken (515 ks). V rámci této zakázky byla provedena oprava podlah na
chodbách a dále generální oprava celého podsklepení budovy. V nově opravených sklepních
prostorách je vytvořeno skladovací zázemí. V učebnách pro výuku výpočetní techniky
musíme v budoucnu počítat se zakoupením nového HW i s pořízením nového SW. Vybavení
učebními pomůckami je na dobré úrovni, při lepší finanční situaci by však obměna pomůcek
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 v Lanškrouně zabezpečovali pro žáky oboru
Elektrotechnika učební praxi a elektrotechnická 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 již rekonstrukcí prošly. Od ledna 2015 probíhá
ve škole investiční výstavba venkovního sportovního areálu (viz odstavec Investiční
výstavba).
Kvalitně je zařízena školní knihovna. Vytápění objektů je zajištěno (kotelna na tuhé
palivo). Kotelna je ve správě Armádní servisní příspěvkové organizace. Od února 2015
probíhá ve škole plynofikace a decentralizace zdrojů tepla (viz odstavec Investiční výstavba).
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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.

Investiční výstavba v areálu VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
Od května do září roku 2014 probíhala rekonstrukce učebního bloku. V jejím rámci se
vyměnila okna na budovách 006, 033 a 069 a byly provedeny další stavební práce
olomouckou firmou INSTA CZ s.r.o. za celkové náklady 11,4 mil. Kč.
Ke konci roku 2014 došlo i k výstavbě strukturované kabeláže v budovách č. 061, 063
s provedením optické kabeláže do budov 06, 69 brněnskou firmou 3E systém s.r.o. za 2,97
mil. Kč. V rámci této výstavby byly zřízeny dvě klimatizované serverovny.
Jednou z významných rekonstrukcí v areálu VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
byly úpravy stadionu a sportovišť, které probíhaly v období od ledna do září roku 2015. Byl
rekonstruován atletický a fotbalový stadion, vybudována tribuna, hřiště pro beachvolejbal,
víceúčelové hřiště a cvičná požární věž. Celkové náklady na rekonstrukci, kterou prováděla
firma PROSTAVBY a.s., činily 44 mil. Kč.
Od února do října 2015 provedla firma EVČ Pardubice s.r.o. plynofikaci
a decentralizaci zdrojů tepla. Byly mimo jiné vybudovány nové přípojky plynu a odstraněny
stávající uhelné kotelny. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
sdruženosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Náklady činily 60 mil. Kč.
Realizací tohoto projektu by mělo dojít ke snížení emisí TZL a NO o cca 9,489 t za rok.
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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

17.900
98.100
1.595.200
497.800
255.000

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

638.800
434.500
401.500
26.400
945.100
986.300
9.940.000

VSŠ a VOŠ MO není jen školou a ubytovnou, je hlavně vojenským zařízením, které
plní úkoly spojené s činností ozbrojených sil České republiky.
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16) Průřez průběhem školního roku

Nástup žáků 1. ročníku

Dne 1. září 2014 zahájili studium na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové žáci 1. ročníku.
Během dopoledne žáci absolvovali návštěvu lékaře a odpoledne byli vystrojeni vojenským
materiálem a ostříháni. V odpoledních hodinách měli rodiče poslední možnost vidět se svými
dětmi, se kterými se znovu setkali až na slavnostním slibu, který se konal 19. září 2014 na
náměstí v Moravské Třebové. „Nováčci“ procházeli adaptačním procesem, jehož cílem je
osvojení si režimu školy, stmelení třídních kolektivů a další důležité návyky vojenské
zdvořilosti včetně zvládnutí cviků z pořadové přípravy.
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Slavnostní otevření Muzea vojenské školy v Moravské Třebové
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové se opět více otevírá
veřejnosti.
Pro zájemce a příznivce bylo slavnostně otevřeno v útrobách školy Muzeum vojenské školy
v Moravské Třebové. Zásluhu na tom má především sama škola, neboť právě její zaměstnanci
byli u zrodu tohoto nápadu. Za podpory Ministerstva obrany, Vojenského historického ústavu,
Československé obce legionářské, města Moravské Třebové a Americké obchodní komory
v ČR, která poskytla grand, se povedlo vdechnout novému muzeu život. Stalo se tak 18. září
2014, v předvečer slavnostního slibu žáků 1. ročníku, kdy v rámci tradičního setkání veteránů,
spolu s dalšími čestnými hosty, otevřel muzeum symbolickým přestřihnutím pásky velitel
školy se starostou města.

Muzeum se rozkládá ve čtyřech místnostech. Galerie tématicky na sebe navazují a jsou
koncipovány do časového sledu od dob vzniku vojenské školy, přes světové války, až po
současnou dobu, jejíž součástí jsou i mezinárodní mise mnohých absolventů této prestižní
a jediné školy tohoto typu v republice. Návštěvníci se tady, mimo množství obrazových
informací, setkají i s dobovými zbraněmi, uniformami a dalšími artefakty, které jsou spjaty
s konkrétním dějinným obdobím.
Jak říká duchovní otec muzea, učitel dějepisu, Mgr. Josef Kučera: „ …je před námi ještě
dlouhá cesta, aby muzeum naplnilo mé představy o finální podobě. Ač pravdou vlastně je, že
tuto podobu nebude mít nikdy. Muzeum se bude nadále vyvíjet a růst, stejně jako historie naší
školy, která svou minulostí a současnou jedinečností bude ještě dlouho přispívat celé naší
společnosti. V to pevně věřím.“
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Slavnostní slib žáků 1. ročníku VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Slavnostním slibem dne 19. září 2014 vyvrcholily přípravy nových žáků vojenské školy.
Poprvé se mohli předvést ve stejnokroji svým rodičům, příbuzným a známým. Význam této
životní události podtrhoval fakt, že pozvání přijali i vysocí představitelé Ministerstva obrany,
Generálního štábu Armády České republiky, významní zástupci Československé obce
legionářské, města Moravská Třebová a další. Pozvání přijali: náměstek ministra obrany
Bohuslav DVOŘÁK, první zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Josef
BEČVÁŘ, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky brigádní generál Zdeněk
JAKŮBEK, Ředitel odboru personální politiky a vzdělávání Sekce personální MO Jaroslav
DANĚK, starosta města Moravská Třebová Miloš IZÁK, člen předsednictva Československé
obce legionářské Jaromír MAREČEK a další.
Slavnostní den začal v dopoledních hodinách nástupem jednotek v areálu školy a pietním
aktem u pomníku. Zde již od ranních hodin čekalo množství příbuzných a přátel, kteří
s nedočkavostí očekávali příchod jejich „vojáka“.
Po krátkém pietním aktu se pochodové tvary přesunuly na náměstí, do centra města, kde již,
jak je v Moravské Třebové zvykem, byly očekávány širokou veřejností. Zde po slavnostní
přehlídce a proslovech jednotlivých hostů a činitelů byl přečten slavnostní slib žáka školy.
Poté se náměstím rozlehlo: „TAK SLIBUJEME!“ Tímto symbolickým slibem se stalo 121
nových tváří plnohodnotnými žáky školy. Na závěr zazněla státní hymna. Celé náměstí
následně rozechvěly motory bojových vrtulníků, které svým přeletem podtrhly význam této
ojedinělé akce.
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Dny NATO
O víkendu 19.- 21. září 2014 se žáci druhého a třetího ročníku Vojenské střední školy aVOŠ
Ministerstva obrany v Moravské Třebové zúčastnili jako pořadatelé 14. ročníku Dnů NATO
a 5. ročníku Dnů Vzdušných sil AČR v Ostravě. Jejich práce byla víc než potřebná. Během
dvou dní konání této akce areál Letiště Leoše Janáčka navštívilo přibližně 225 tisíc
návštěvníků. Mezi nejvýznamnější hosty bezpochyby patřil prezident České republiky Miloš
Zeman, který ve svém krátkém projevu pozdravil všechny diváky a účastníky. Mimo pana
prezidenta Dny NATO navštívily i další významné osobnosti, například premiér Bohuslav
Sobotka nebo olympijští sportovci – veslař Ondřej Synek či sprinter Pavel Maslák.
Speciálními hosty Dnů NATO byli členové kroužku hasičské přípravky Lvíčata Klimkovice.

Celkem 135 našich žáků z obou školních rot působilo jako důležitá součást pořadatelské
služby napříč celým areálem Letiště Leoše Janáčka. Nejčastěji hlídali diváky u vystavené
techniky nebo u dynamických ukázek, případně vypomáhali jako speciální hlídka při hledání
ztracených dětí. Menší skupinky našich žáků zabezpečovaly chod reprezentačního stanu
školy, kde podávaly základní informace zájemcům o studiu, pomáhaly při prezentaci ASC
Dukla Praha a KVV Ostrava.
Program obou dní byl velmi pestrý. Diváci mohli vidět akrobatické dovednosti pilotů
z různých zemí, především v podobě letových ukázek, které simulovaly bojové i záchranné
akce. Z pozemních ukázek pak byly pro diváky nejatraktivnější ty, které umožnily zhlédnout
kolovou i pásovou techniku přímo v akci. Mezi nejúspěšnější vystoupení jednoznačně patřila
ta, ve kterých účinkovala vedle profesionální jednotky i speciálně vycvičená zvířata. K
obrovské návštěvnosti akce přispěl i americký konvertoplán CV-22B Osprey.
Celý program byl v obou dnech doprovázen slunečným počasím a končil v pozdních
odpoledních hodinách, tudíž se pro mnohé z nás stal velmi náročným. Přesto můžeme říct, že
naše pomoc při organizaci takového významné akce nebyla jen prací, ale také zábavou
a poučením.
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Rekonstrukce přísahy České družiny

Dne 11. října 1914 se na Sofijském náměstí v Kyjevě uskutečnila přísaha České družiny,
první dobrovolnické jednotky Čechoslováků na východní frontě. My, žáci vojenské střední
školy, jsme měli tu čest přesně po sto letech se zúčastnit rekonstrukce této přísahy v Praze na
Vítkově. Stáli jsme tam spolu s ostatními jednotkami Hradní stráže, Posádkového velitelství
Praha a klubů vojenské historie na čestném nádvoří Národního památníku. Dalších šestnáct
žáků, členů kroužku vojenské historie naší školy, v historických uniformách vytvořilo jednu
četu České družiny.
Tak jako před sto lety i nyní bylo součástí ceremoniálu tradiční zatloukání hřebů do žerdě
repliky praporu České družiny, po něm následovalo jeho slavnostní vysvěcení. Následně byl
prapor ministrem obrany předán čestné stráži v historických uniformách. Po skončení
slavnostního ceremoniálu nás velitel České družiny ocenil pamětními medailemi, které byly
vydány speciálně k této události. Všichni jsme velice rádi, že jsme se mohli zúčastnit této
slavnostní akce a také se setkat s ministrem obrany a dalšími významnými osobnostmi.

Den válečných veteránů

„Na flanderských polích vlčí máky vlají.“ Těmito slovy začíná báseň kanadského chirurga
a básníka Johna McCrae, který sloužil za první světové války na západní frontě, nedaleko
belgického města Ypres. Verše tak odráží smutné okolnosti, kdy 2. května 1915 padl jeho
blízký přítel poručík Alexis Helmer.
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A právě květ vlčího máku se stal symbolem každého 11. dne 11. měsíce v roce, kdy se přesně
v 11 hodin v demokratických zemích světa zastaví na chvíli čas. Již od roku 1919 je tímto
způsobem v den podpisu příměří, jímž byly ukončeny krvavé boje první světové války,
uctívána památka padlých.
Od roku 2001 se tento den zařadil mezi významné dny i v naší vlasti. Známe jej jako Den
veteránů.
Mezi místa, kde je tato skutečnost vnímána intenzivněji, patří i Vojenská střední škola a Vyšší
odborná škola MO v Moravské Třebové.
K uctění tohoto památného dne se uskutečnil 11. listopadu 2014 nástup všech vojáků, žáků
a zaměstnanců této školy. Spolu s představiteli města, zástupci Čs. obce legionářské, Českého
svazu bojovníků za svobodu, Sdružení válečných veteránů ČR a za přítomnosti dalších
významných hostů byly připomenuty události tehdejší doby a především hluboký význam
tohoto dne. Součástí aktu bylo položení věnců k památníku v areálu školy, proslovy hostů
a slavnostní předání medailí udělených ministrem obrany ČR.

Akce pro „stonožkové“ děti
Mezinárodní hnutí Na vlastních nohou – Stonožka sdružuje mateřské, základní a střední
školy, které prodejem výrobků svých žáků získávají finanční prostředky. Pod vedením paní
Běly Gran Jensen spolupracuje s Armádou ČR již patnáct let.

V pátek 5. prosince 2014 se v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
uskutečnila slavnostní mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, kterou celebroval
Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP. Této slavnostní akce v době adventu se mezi
dalšími hosty zúčastnili místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, náčelník
Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel a generálmajor Josef Šíba. Mezi
přítomnými vojáky, kteří působili v zahraničních operacích, se neztratila ani skupina patnácti
žáků 1. a 2. ročníku naší školy. Nejdůležitějšími účastníky však byly děti z tzv. stonožkových
škol, které i se svými pedagogy přijely z celé České republiky.
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Rekordní „Vánoční charitativní sbírka 2014“ byla slavnostně předána
Motto sbírky: „Učit žáky myslet i srdcem“

Dne 15. prosince 2014 byla se souhlasem velitele školy, cestou příslušníků školního praporu,
vyhlášena a zahájena tradiční „Vánoční charitativní sbírka“. Dne 4. ledna letošního roku
komise otevřela schránku s finančními příspěvky a poděkovala všem příslušníkům školy
a dárcům za jejich podíl na rekordní částce, kterou se podařilo vybrat, a to přesně 10.458,- Kč.
V pondělí dne 26. ledna 2015 se zástupci školy z řad vojáků z povolání, občanských
zaměstnanců, ale především našich žáků ze všech ročníků společně vypravili k oběma
adresátům této sbírky.
Nejdříve společně navštívili Speciální základní, mateřskou a praktickou školu zde v Moravské
Třebové, kde v rámci slavnostního shromáždění celé školy předali, tak jak si sami žáci
hlasováním rozhodli, polovinu z nasbírané částky, tedy částku 5.229,- Kč. Desetiletý Patrik
Kolomazník společně se svými rodiči a sourozenci tak dostal, dle jeho slov, ten nejkrásnější
vánoční dárek, který mu umožní se celý tento školní rok, stejně jako jeho spolužákům,
plnohodnotně zapojit do všech školních aktivit a vzhledem k výši částky zbylo ještě na
doplnění chybějícího zimního oblečení a zdravotních pomůcek.
Druhou polovinu sbírky zástupci školy tentýž den už méně slavnostně, ale o to více
s upřímnou účastí na velmi vážném zdravotním stavu teprve čtyřletého chlapce Vítka
Vašendy, předali společně se zástupci Oblastní charity Moravská Třebová jeho rodičům.
V tomto případě však naše pomoc tvoří pouze zhruba čtvrtinu z potřebné částky na zakoupení
všech zdravotních pomůcek pro malého Vítka, které mu umožní konečně společný pobyt
doma s rodiči a sourozenci. Zbývající část obnosu potřebného na zakoupení nezbytných
pomůcek věnuje postupně ze své „Tříkrálové sbírky 2015“ právě s námi velmi úzce
spolupracující Oblastní charita Moravská Třebová. Přestože velmi vážný zdravotní stav
malého Vítečka neumožňuje, aby věci kolem sebe normálně vnímal a reagoval na ně, slzy
dojetí jeho maminky určitě našly svoje místo v jeho tolik těžce zkoušeném srdíčku.
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Pietní pouť Tarnów 2015
O víkendu 30. 1. - 1. 2. 2015 se tři žáci vydali na pietní cestu po stopách České družiny,
vojáků, kteří během Velké války dobrovolně vstoupili do vznikajících československých legií.
Byli to první Češi, kteří tehdy dezertovali z řad rakouské armády a přísahali věrnost ruskému
carovi.
Téměř přesně na den to bylo právě sto let, kdy v dnešním polském Tarnowě složili tito vojáci
slavnostní přísahu. Na místo činu se v pátek vrátili jejich potomci, členové Československé
obce legionářské a žáci naší vojenské střední školy, aby uctili jejich památku. Tomu
předcházela návštěva nechvalně proslulého druhoválečného koncentračního tábora
v Osvětimi.

Zbylé dny se putovalo po místech posledního odpočinku vojáků z České družiny. Tato pietní
místa se nacházela téměř na metr přesně tam, kde tito mužové bojovali a umírali za vznik
samostatného československého státu.

Maturitní plesy
Žáci čtvrtých ročníků VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové pomalu postupují do finále svého
studia. Maturitní plesy, které bezpochyby patří k příjemným okamžikům, si připravily
jednotlivé čety samy. Sál Na Písku tak hostil žáky, velitele, učitele, rodiče a známé hned
třikrát.
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Byla k vidění různá pojetí slavnostních nástupů a šerpování. Půvabná půlnoční překvapení
– kankán v podání C4A, osobité vystoupení chlapů z C4B – Oktoberfest i laserová show E4A,
vše pečlivě připravené a vtipné.

Slavnostní nástup k 70. výročí ukončení 2. světové války
Ve čtvrtek 7. května 2015 se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup k připomenutí 70. výročí ukončení
2. světové války.

Přítomné hosty přivítal pplk. Ing. Viliam BEKE, který přednesl rozkaz ministra obrany. Za
účasti vojáků z povolání, občanských zaměstnanců, žáků školy a dalších významných hostů
byl položen věnec k památníku padlých. Velmi působivý projev pronesl předseda Krajské
organizace Sdružení válečných veteránů ČR plk. v. v. Ing. Alfons TOMÁŠEK. Na závěr
slavnostní akce byly na základě rozkazu velitele školy předány zástupcem velitele školy pplk.
Ing. Josefem HLOUPÝM pamětní odznaky školy k 70. výročí ukončení 2. světové války.
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Praktické maturitní zkoušky

Ve dnech 21.- 22. dubna 2015 probíhaly v SOŠ a SOU Lanškroun praktické maturitní
zkoušky našich žáků – studentů oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika.
Přiznáváme, že jsme se trochu obávali výsledků těchto zkoušek. Musíme však konstatovat, že
téměř všichni žáci se maturitním pracím postavili velmi zodpovědně a mile nás překvapili.
Vybírali si zajímavá témata, např. Nabíječka akumulátorů s TEA1102 4,6 – 14,2V, Koncový
zesilovač 2x70W, Bezpečnostní závora s laserem a další. Obhajoby prací byly na velmi dobré
úrovni, někteří žáci se při nich chovali jako skuteční profesionálové.

Státní maturita
Pro 62 žáků denního studia a 14 žáků dálkového studia začalo období maturitních zkoušek.
Ve dnech 4. – 6. května 2015 proběhla společná část maturitní zkoušky a to zkouškami
z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka, kde žáci museli prokázat svoje znalosti
z jednotlivých předmětů.

Maturity zahájilo společné shromáždění, kde žákům popřál hodně štěstí i zástupce velitele
školy pplk. Ing. Josef Hloupý a za maturanty vystoupil s velmi působivým projevem žák
Matěj Skrutek.
V následujících týdnech bude probíhat neméně těžká profilová část maturitní zkoušky, a tak
nezbývá, než popřát všem maturantům pevné nervy a hodně štěstí při výběru otázek.
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Ústní maturitní zkoušky
Ve dnech 21. – 29. května 2015 proběhly na naší škole ústní zkoušky společné i profilové
části maturity 2015.

Studenti je povinně skládali ve společné části z českého jazyka a literatury, volitelně z cizího
jazyka nebo matematiky a z profilových předmětů, které stanovil pro jednotlivé obory velitel
školy.
Profilová část se lišila podle oboru. Žáci dálkového studia maturovali z předmětu ekonomika
a chod podniku, marketingu, managementu a práva a vykonali praktickou maturitní zkoušku
z účetnictví,
žáci
oboru
elektrotechnika
z elektrotechniky,
elektrotechnických
a komunikačních systémů a vykonali praktickou maturitní zkoušku z odborného výcviku.
Žáci oboru technické lyceum obhajovali praktickou maturitní práci (volitelnou z fyziky,
chemie, matematiky, IVT, CAD či deskriptivní geometrie), dále skládali povinné zkoušky dle
svého zaměření ze strojírenské technologie a vojenské techniky nebo logistiky a vojenské
logistiky, z matematiky, z fyziky, chemie nebo IVT.
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Slavnostní vyřazení absolventů školy
V krásný slunečný den, ve čtvrtek 4. června 2015, se na naší škole uskutečnilo slavnostní
vyřazení absolventů školy – žáků 4. ročníku čtyřletého studia a 3. ročníku dálkového studia.

Pozvání na tuto slavnostní akci přijala spousta významných hostů: za ČsOL brig. gen. v.v.
Miloslav Masopust a pplk. v.z. Dr. Stanislav Švídek, za sekci státního tajemníka MO plk.
JUDr. Irena Volfová a Mgr. Jana Novotná, za UO Brno plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, CSc.,
a št. prap. Bc. Libor Pliešovský, za ČSBS plk. v. v. Ing. Jaroslav Vodička, dále náčelník štábu
velitelství vzdušných sil AČR plk. gšt. Ing. Ivan Čech a místostarosta města Moravská
Třebová Ing. Václav Mačát.
Slavnostní ceremoniál se skládal již tradičně ze dvou částí, akademické a vojenské.
Akademická část se uskutečnila v sále Na Písku, kde studenti obdrželi z rukou svého třídního
učitele maturitní vysvědčení a ročenku školy. K jejich úspěchu jim následně pogratuloval
velitel školy plk. gšt. Ing. Zdeněk Macháček a náčelník štábu velitelství vzdušných sil AČR
plk. gšt. Ing. Ivan Čech, kteří také předali odznaky školy a věcné dary nejlepším žákům.
Poté v areálu školy následoval doprovodný program pro pozvané hosty a rodinné příslušníky.
V této části předvedli žáci naší školy, jak je možné, mimo jiné, trávit volný čas. Program
zahájila školní rocková kapela (D)efekt, následně pokračovaly ukázky bojového umění
KRAV MAGA a MUSADO a na závěr následovala ukázka kroužku airsoftu a taktiky.
Program zpestřila svým zpěvem i žákyně prvního ročníku Sabrina Kopecká. Celým
slavnostním programem nás doprovázela Vojenská hudba Olomouc pod vedením mjr.
Gustava Foreta.

Vojenská část programu byla zahájena napochodováním a přehlídkou nastoupených jednotek
školy. Poté následovalo vystoupení hostů, předání pamětních mincí ČsOL a pamětních
medailí ČSBS. Z tribuny pak přednesla děkovnou řeč absolventka školy Petra Knotková, jejíž
jméno obohatí tabuli cti školy.
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Efektní tečku na závěr celé slavnostní události udělal přelet vrtulníku nad hlavami
zúčastněných a vyhození „lodiček“ do vzduchu.

Žáci 1. a 2. ročníku na Bahnech
26. Den pozemního vojska Bahna 2015 se uskutečnil v sobotu 20. června za účasti ministra
obrany Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Josefa
Bečváře, velitele pozemních sil generálmajora Jána Gurníka, ministra financí Andreje Babiše
a mnoha dalších čestných hostů a desetitisíců diváků.
Hlavní dynamická ukázka AČR byla koncipována v duchu přípravy 4. a 7. brigádního
úkolového uskupení (BÚU) a výcviku jednotek vyčleněných do Sil rychlé reakce NATO
a zahraničních uskupení. Ta měla podobu obranné operace praporního úkolového uskupení
a výsledkem bylo zastavení agresora útočícího na území České republiky.

Diváci měli možnost zhlédnout společné působení jednotky Vojenské policie a chemických
specialistů při nasazení úkolového uskupení v prostoru operace. Připraveny byly také ukázky
jízdních vlastností kolových a pásových vozidel. K vidění byla nejen současná vojenská
technika a moderní bojové postupy, ale i historické ukázky připomínající 100 let od vzniku
Československých legií a 70 let od konce druhé světové války

Do cvičení Bahna se zapojilo přes 1 000 vojenských profesionálů, dále 86 žáků Vojenské
střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové, kteří zajišťovali pořadatelskou
službu nebo prováděli úspěšné ukázky boje zblízka MUSADO.
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17) Ukázka z mimoškolní činnosti žáků

Slavkovské memento
1. místo obsadil již podruhé žák C3C Matěj SVOBODA.

Hranice a okolí v období 2. světové války
Stručně o obsazení (rok 1939)
Město Hranice bylo obsazeno, jako velká většina území,15. 3. 1939. V Hranicích je od roku
1939 umístěna vojenská posádka. Následuje zápis z kroniky štábního kapitána Arnošta
Hrbáče.
Mužstvu byla zaražena vycházka. Gážistům bylo povoleno nositi poboční zbraň. Toto
předávání se táhlo dosti dlouho. Likvidace vojska trvala až do června 1939. V červnu 1939
začaly jezdit první německé tanky. V červenci 1939 byl zde již celý německý pěší pluk pod
vedením plukovníka Rosuma. Nastalo pak soustřeďování vojska, ale nevěděli jsme, co za tím
vězí. V srpnu po zrušení smlouvy německo-polské a po projevu polského ministra Becka
vědělo se, že se blíží ke konfliktu německo-polskému.

Příchod německých vojsk do Hranic a vítání
německým obyvatelstvem 15. 3. 1939. Městské
muzeum a galerie Hranice.

Události v Hranicích po atentátu na Heydricha (rok 1942)
Po 27. květnu 1942 bylo vyhlášeno na celém území protektorátu Čechy a Morava zákaz
nočního vycházeni. Z popudu říšských úředních míst následovaly okamžitě vyhlášky a přísná
policejní opatření všech osob české národnosti, počínaje 15. rokem věku u ohlašovacího
úřadu. V tomto nařízení bylo stanoveno, že každá osoba, která není policejně přihlášená, má
býti při zadržení ihned zastřelena. Trestu smrti podléhala i osoba, která takovéto osobě
poskytovala přístřeší a osobu nehlášenou přechovávala. V městě Hranicích byla provedena
kontrola všech osob české národnosti, které se přihlásily v době od 29. do 30. května 1942 za
účelem předložení občanských legitimací. V Hranicích, případně v Přerovském okrese,
stanné právo vyhlášeno nebylo. Jelikož pachatelé atentátu zanechali na místě činu nějaké
předměty, které souvisely s atentátem, byly tyto německou tajnou policií zajištěny,
ofotografovány a fotografie pak rozeslány po všech městech a obcích v protektorátu na
bezpečnostní úřady s příkazem, že každý přednosta domácnosti, kterému byly dány
k nahlédnutí, musel sděliti, zda neví, koho byly majetkem, nebo u koho byly v držení.
Z našich občanů nebyl přísným nařízením o atentátu nikdo potrestán. Represálie, které byly
po atentátu ke škodě českých občanů okupanty prováděny, velmi bolestně působily na české
obyvatelstvo v našem městě, zvláště když byly vyhlašovány veřejně místním rozhlasem.
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Letecké útoky na Hranice (rok 1944)
Jako první velké svazy letadel spojeneckých bombardérů přeletěly nad městem Hranicemi dne
7. 7. 1944 mezi 10–13.45 hod. v počtu asi 450 až 500 velkých bombardovacích a stíhacích
letadel v několika vlnách za sebou. Tento první masový
přelet budil u českého obyvatelstva velkou radost, údiv
a překvapení a přelet tento byl s velkým zájmem
pozorován. Spojenecká letadla neprováděla nad naším
městem žádnou bojovou činnost. Od tohoto dne
následovaly hromadné přelety spojeneckých letadel nad
naším městem skoro každý den. Jako první činnost
spojeneckých letadel bylo shazování propagačních letáků
v německém textu pro účely demoralizace německé
armády, a to dne 13. 9. 1944 dopoledne.
Spojenecké bombardovací letectvo
Ústup německé armády
(Ilustrační snímek)
S velkými obavami sledovalo civilní české obyvatelstvo poslední přípravy, které prováděly
jednotky německých armád v Hranicích, o nichž se proslechlo, že město Hranice má být
hájeno a že v okolí budou sváděny bitvy. Za tím účelem byly mezi Hranicemi a obcí
Bělotínem vykopány zákopy a vybudováno palebné postavení pro dělostřelectvo, na všech
výpadových silnicích města byly postavené zábrany (barikády). Dále byly veškeré, i ty
nejmenší, mosty vedoucí přes řeku Bečvu a potoky Veličku a Ludinu podminovány za účelem
jejich zničení. Všechny tyto podminované mosty byly po vložení třaskavých náloží střeženy
německým vojskem. Dne 6. května 1945 počali příslušníci německé armády ničiti na obou
nádražích veškeré výhybky, semafory, telefonní vedení a jiné technické zařízení potřebné
k provozu na tratích. Dne 7. 5. 1945 byly vyhozeny dva mosty vedoucí přes potok Ludinu.
V poledních hodinách byl za silné detonace vyhozen železobetonový most přes řeku Bečvu,
který byl chloubou hranického okresu. Tento most byl vystaven v roce 1905. Dne 7. května
1945 v dopoledních hodinách se přiblížily jednotky RA směrem od Valašského Meziříčí do
obvodu obce Černotín, Hluzov, Opatovice, odkud ve večerních hodinách, asi po 22. hod.,
ostřelovaly dělostřeleckou palbou ustupující jednotky německé armády, které ustupovaly přes
Hranice směrem k Lipníku. Výzvy německých úřadů, aby se i české obyvatelstvo dobrovolně
před příchodem RA vystěhovalo, nebylo vůbec uposlechnuto. V noci ze 7. na 8. května 1945,
asi o 24. hod., kdy poslední německé jednotky po vyhození mostu u Hellerovy továrny
opustily Hranice, panoval v městě naprostý klid a mimo policejních hlídek města Hranic,
které byly jako pozorovatelé na radniční věži a přilehlých ulicích, nebylo skoro žádných
chodců v ulicích města vidět.
Původní hranický most zničen němci v roce 1945
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Příchod Rudé armády

Příchod Rudé armády 8. 5. 1945.
V ranních hodinách dne 8. května 1945,
asi o 4.0 hod., vnikly do města první
jednotlivé předzvědné hlídky příslušníků
RA, a to směrem po státní silnici od
Bělotína a polních cestách od obce Velké.
Opatrně postupovaly do středu města, kde
došlo k radostnému a nadšenému uvítání
českým obyvatelstvem, které jednotlivé
vojíny radostně objímalo a poskytovalo
všem občerstvení. Ihned po objevení se
prvních hlídek RA se veškeré obyvatelstvo
radostně zúčastnilo prací při odstraňování
barikád, které byly v jednotlivých ulicích
města postaveny, a při stavbě nouzových mostů, které byly vyhozeny, aby tak další jednotky
RA mohly nerušeně a co nejrychleji postupovat za ustupující německou armádou. Při těchto
odstraňovacích pracích byl nešťastnou náhodou těžce zraněn záludně ukrytou minou pod
kmeny stromu, kterou tam vložili Němci, Josef Potyka, fotograf z Hranic, kterému explozí
byla utržena noha. Styky mezi příslušníky RA a obyvatelstvem byly přátelské a upřímné.

Rozhovor s rodákem z Černotína, který bojoval za 2. světové
války
Rodák z Černotína, který se aktivně podílel na boji proti nacismu, se jmenoval Emil Kočnar.
Rozhovor plný vzpomínek a zážitků podplukovníka ve výslužbě, nositel řady vojenských
vyznamenání, je totiž i ve svém pokročilém věku velice vitální a má hodně co vyprávět.
Tento rodák z moravského Černotína pochází ze sedmi dětí a původně vystudoval
průmyslovou školu stavební. Jeho práce ho zavedla až do slovenského Brezna nad Hronom,
kde ho rovněž zastihl začátek druhé světové války. Tehdy se rozhodl bránit svou vlast a po
mnoha peripetiích se přes území tehdejší Jugoslávie, Řecka, Bulharska a Turecka dostal až do
francouzského Marseille, kde se v únoru 1940 přihlásil do československé armády.
Po krátkém výcviku ho poslali bojovat k francouzským jednotkám na řeku Loiru. Zážitky
z tehdejší doby popisuje následovně: „Jak francouzští vojáci uviděli Němce, odhodili zbraně
a prchali pryč. Každý z nás měl akorát osm nábojů. Zbraně, které Francouzi odhodili, jsme
sesbírali a bránili se sami.“
Díky diplomatickým krokům prezidenta Edvarda Beneše pak jeho další cesta a všech
„čechoslováků“ s podobným osudem vedla do Anglie, konkrétně výcvikového tábora
v blízkosti Birminghamu. Zde vojáci cvičili a připravovali se na vylodění do Francie. Během
samotné invaze Emil Kočnar sloužil u brigádních tankových dílen. Z jeho vyprávění,
popisujícího vylodění v Normandii, místy mrazí v zádech: „Bylo to strašné, stovky lodí
a letadel. Spousty mrtvých. Neslyšeli jsme nic jiného než hvizd bomb. Navíc bylo ukrutné
vedro, které způsobilo, že byl všude cítit silný zápach.“
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Ačkoliv v průběhu válečného konfliktu utrpěl řadu zranění, nakonec se vrátil do vlasti.
O šťastném návratu se však dalo hovořit jen do roku 1948, kdy od tehdejšího ministra národní
obrany Alexeje Čepičky obdržel rozhodnutí, že byl z podporučíka degradován do hodnosti
vojína a čekal ho stejný osud jako vojáky, kteří bojovali na západní frontě.
Po válce se usadil v Hliništi u Strážného, kde mnoho let pracoval na pile. Před několika lety
se odstěhoval za synem do Klatov. Na svůj věk stále bystrý člověk, který donedávna ještě
aktivně hrál tenis či volejbal, se i dnes rád setkává s lidmi, se kterými si může popovídat
a zavzpomínat.

Emil Kočnar (vlevo)

Památníky v Hranicích a okolí

Pomník černotínským občanům kteří padli při nucených
pracích
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Pamětní deska popravenému veliteli
vojenské akademie v Hranicích
Památník k 10.vyročí konce války

Zdroje:
http://www.historie.hranet.cz/pdf/kronikari-mesta-hranic-blok.pdf
www.ačr.cz
vlastní fotografie
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