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VSŠ MO
za školní rok 2015/2016

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 (obor končí dne 31. 8. 2018), 78-42-M/07 Vojenské 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 MO, kteří získali výuční list, je
otevřeno tříleté dálkové nástavbové studium,

obor 64-41-L/51 Podnikání, vzdělávacího

programu Podnikání v oborech.
V rámci celoživotního vzdělávání dále probíhají ve škole kurzy výpočetní techniky pro
začátečníky a pokročilé (ECDL) a rekvalifikační kurzy.
Přehled rekvalifikačních kurzů:
- 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

55 let

Zástupce velitele - podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ

48 let

Náčelník štábu - podplukovník Ing. Viliam BEKE

53 let

Náčelník oddělení vzdělávaní – podplukovník Ing. Josef LORENZ

53 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),
a to vzhledem k výjimečnosti školy, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR.
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Organizační struktura VSŠ a VOŠ MO 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
Učitel - zástupce náčelníka
Psycholog
Pracovník štábu
Organizační pracovník
Starší důstojník-specialista

Učební skupina jazyková
a humanitní

Náčelník oddělení

Vedoucí skupiny

Vedoucí 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
Pracovník štábu

Skupina humanitní
služby
Vedoucí skupiny
Knihovník
Produkční a prog.
prac ovník
Pedagog volného
času

1. školní rota
VR - vychovatel
ZVR - vychovatel
Výkonný praporčík
6 x VČ - vychovatel

4 x učitel
Učební skupina základních
odborných předmětů

2. školní rota
VR - vychovatel

Vedoucí skupiny

Pracoviště logist.
informační služby
účetní
Skupina2x
služeb

ZVR - vychovatel
Zást. ved. skupiny

náč. skupiny
2x pracovník štábu
3x řidič
skladník

Finanční skupina

Školní prapor

V ýkonný praporčík
7 x učitel (2 VZP)

Učební skupina managementu
a tělovýchovy
Náčelník skupiny

Náčelník skupiny.

starší instruktor
Účetní

6 x učitel (2VZP)

2x rozpočtář
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2) Charakteristika školního roku 2015/2016 a splnění hlavních úkolů školy
Vojenská střední 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 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 2016“, 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 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 C1C třídní učitelky Mgr. Věry PACLÍKOVÉ dosáhla nejlepšího průměrného
prospěchu mezi třídami.
V průběhu školního roku se pedagogové oddělení vzdělávání výrazněji zaměřili na
přípravu k maturitním zkouškám studentů čtvrtého ročníku i dálkového studia. Pedagogičtí
pracovníci se i v tomto roce zúčastnili školení k maturitám zkouškám.
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.

6

Výroční zpráva
3) Přehled oborů vzdělávání vyučova ných ve škole a zařazených ve školském rejstříku
Kmenový obor:

78-42-M

Kód a název oboru: 78-42-M/07

Lyceum
Vojenské 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:

Lyceum

78-42-M

Kód a název oboru: 78-42-M/01

Technické lyceum (dle ŠVP)
(obor končí 31. 8. 2018)

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

uchazeče, fyzická zdatnost
Způsob ukončení přípravy:

maturitní zkouška

Poskytované vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kmenový obor:

26-41-L

Kód a název oboru: 26-41-L/01

Elektrotechnika
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
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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:

Podnikání v oborech

64-41-L

Kód a název oboru: 64-41-L/51

Podnikání (dle ŠVP)

Tříleté dálkové studium
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:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Stručný popis oboru
Studijní obory Vojenské lyceum a Technické lyceum jsou určeny pro žáky se zájmem
o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří mohou po jeho absolvování pokračovat ve
vysokoškolském studiu technického směru. Cílem studijních oborů 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

obory

jsou

založeny

na

širším

všeobecně

vzdělávacím

základě

odpovídajícímu 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 studijních oborů jsou i základy
odborného vzdělávání, které se opírají o obecně technické disciplíny a o klíčové dovednosti.
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Pojetí studijních oborů 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 obory jsou koncipovány 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,
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 je 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,
9
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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.
4) Personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2015/2016 ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole
Ministerstva obrany v Moravské Třebové pracovalo 91 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

Vedoucí starší důstojník-specialista
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

o.z. Mgr. Andrea MARTINKOVÁ

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

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD
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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).
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 o.z. Mgr. Klára MOTLOVÁ úspěšně ukončila studium pedagogického minima na UP
v Olomouci
 o.z. Bc. Ondřej KOMŮRKA studuje obor Učitelství anglického jazyka pro základní
a jazykové školy v navazujícím magisterském studiu
 kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK úspěšně ukončil studium pedagogického minima
na UP v Olomouci
 o.z. Mgr. Václav KOSTELNÍK zahájil zdokonalovací kurz Lektor prevence
rizikového chování na Univerzitě obrany v Brně


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 je cca 46 roků.
Vzdělání

PaedDr. RNDr. Ing.

Mgr.

Bc.

Bez titulu
s ped. vz.

Vysokoškolské

1

5

11

13

5) Údaje o přijímacím řízení
Čtyřleté studium
Přijímací řízení pro čtyřleté studium se
konalo ve dnech 25. a 26. 4. 2016 pro obor
vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum (nový
obor, otevřen od 1. 9. 2015) a 27. 4. 2016 pro
obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika.
Zájem o studium oboru Vojenské lyceum byl

11
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značný. Bylo podáno celkem 326 přihlášek (214 chlapců a 112 dívek). K přijímacím
zkouškám se dostavilo 316 uchazečů, z toho 207 chlapců a 109 dívek. Do studia oboru
vzdělání Elektrotechnika bylo podáno celkem 60 přihlášek (52 chlapců a 8 dívek).
K přijímacím zkouškám se dostavilo 58 uchazečů, z toho 51 chlapců a 7 dívek.
Řada dalších uchazečů neprošla zdravotními prohlídkami ve vojenských nemocnicích.
Směrné číslo pro přijetí do školy na školní rok 2016/2017 bylo stanoveno Odborem
vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany na 90 žáků oboru Vojenské
lyceum a 30 žáků oboru Elektrotechnika. 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 bylo po schválení Odborem
vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany nakonec přijato celkem 90
žáků oboru Vojenské lyceum (63 chlapců a 27 dívek) a 25 žáků oboru Elektrotechnika (23
chlapců a 2 dívky). Svůj zájem o studium na VSŠ a VOŠ MO potvrdilo zápisovými lístky do
oboru Vojenské lyceum 90 uchazečů (63 chlapců a 27 dívek) a do oboru Elektrotechnika 25
uchazečů (23 chlapců a 2 dívky).
Tříleté studium
Pro přijímací řízení tříletého dálkového studia studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání
bylo vyhlášeno druhé kolo přijímací řízení dne 22. 6. 2016 (první kolo dne 25. 4. 2016 bylo
anulováno). Do přijímacího řízení se přihlásilo 28 uchazečů. Všichni přihlášení byli přijati.
Ke studiu nastoupilo 28 žáků.
Přehled o přijímacím řízení čtyřletého denního studia
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

207 Ch
109 D

63 Ch
27 D

63 Ch
27 D

90

90

316

90

90

90
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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

51Ch
7D

23 Ch
2D

23 Ch
2D

25

30

58

25

25

25

Tříleté dálkové studium:
Počet uchazečů
Forma
vzdělávání

Směrné číslo

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato ke
studiu

Nastoupilo
ke studiu

Celkem
nastoupilo

Tříleté
dálkové
studium

60

27 M
1Ž

27 M
1Ž

27 M
1Ž

54

Celkem:

60

28

28

28

28

6) Údaje o počtech žáků
Ve školním roce 2015/2016 měla škola celkem 19 tříd s 473 žáky (373 žáků denního
studia a 100 žáků dálkového studia). Vyučovaly se studijní obory VSŠ MO
(denní studium: 78-42-M/01 Technické lyceum, 78-42-M/07 Vojenské lyceum, 26-41-M/01
– Elektrotechnika; dálkové studium: 64-41-L/51 Podnikání).
V průběhu školního roku 2015/2016 ukončilo nebo přerušilo studium na vlastní žádost
18 žáků denního studia a 10 žáků dálkového studia.
Skutečný stav žáků k 31. 8. 2016 (po opravných zkouškách)
Třída
C1A

Zahájilo šk. rok
29

Ukončilo šk. rok
21

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
8

C1B

31

25

-

6

C1C

29

24

-

5

E1A

31

26

1

6

C2A

20

19

-

1

C2B

27

26

-

1
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Třída
C2C
E2A
C3A

Zahájilo šk. rok
23
21
23

Ukončilo šk. rok
20
18
23

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
3
3
-

C3B

25

23

-

2

C3C

25

22

-

3

E3A

22

20

-

2

C4A

22

22

-

-

C4B

25

25

-

-

C4C

20

20

-

-

T1A

31

21

-

10

T1B

28

23

-

5

T2A

23

22

-

1

T3A

18

17

-

1

Celkem

473

417

1

57

7) Údaje o procesu vzdělávání
Pedagogický sbor školy se schází pravidelně na poradách s vedoucím starším
důstojníkem-specialistou oddělení vzdělávání (náčelníkem oddělení) 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.
V oblasti jazykové přípravy jsme čerpali z dřívějších 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 3. ročníku dálkového studia
v 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 UO v Brně.
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8) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Na konci školního roku 2015/2016 bylo ke dni 31. 8. 2016 klasifikováno celkem 445
žáků (1. - 4. ročníku VL + TL + EL a 1. – 3. ročníku PvO). Z tohoto počtu bylo 355 žáků
čtyřletého denního studia a 90 žáků dálkového studia.
Čtyřleté
počtu

denní

studium:

žáků

355

z celkového

prospělo

žáků

6

s vyznamenáním, 332 prospělo a 17
neprospělo.
Tříleté dálkové studium - z celkového
počtu 90 žáků 79 prospělo a 11 žáků
neprospělo.
Studijní výsledky k 2. pololetí šk. roku 2015/2016
Typ studia

Počet
studentů

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

Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Nehodnocen

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

355

6

1,69

332

93,52

17

4,79

-

-

90

-

-

79

87,78

11

12,22

-

-

445

6

1,35

411

92,36

28

6,29

-

-

4leté denní studim 1. – 4. ročník

C1A
C1B
C1C
E1A
C2A
C2B
C2C
E2A

Počet
žáků
26
28
25
27
20
26
21
21

V
2
1
1
1
-

C3A

23

-

Třída

Hodnocení
P
5
21
3
25
2
25
27
18
1
26
19
1
18
3
23

-

N
-

Průměrný
prospěch
2,739
2,598
2,326
2,507
2,573
2,501
2,463
2,901

-

2,826
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Třídní učitel
o. z. Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ

o. z. Miroslava HERELOVÁ
o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ
Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL
o. z. Radek KONEČNÝ
o. z. Ing. Igor FABIAN
o. z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ
o. z. Mgr. Klára MOTLOVÁ
o. z. Mgr. Hana OYELAKIN
FERLÍKOVÁ
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Třída

Počet
žáků

C3B

25

Průměrný
prospěch

Hodnocení
1

22

2

-

2,468

Třídní učitel
o. z. Mgr. Bedřiška
SCHNEIDEROVÁ
o. z. Mgr. Ivana JÍLKOVÁ
o. z. Ing. František FELKL

C3C
24
22
2
2,805
E3A
22
20
2
2,962
o. z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ
C4A
22
22
3,095
C4B
25
24
1
2,706
o. z. RNDr. Hana NEČASOVÁ
C4C
20
20
2,816
o. z. Ivan MAREČEK
355
6
332 17
2,685
Opravnou zkoušku za 1. – 4. ročník konalo 25 žáků z celkového počtu 355, 13 žáků nebylo při
opravných zkouškách úspěšných, 4 žákům bylo ukončeno studium pro neprospěch z více jak
dvou předmětů.
3leté dálkové studium 1. – 3. ročník
Počet
žáků
T1A
29
T1B
24
T2A
20
T3A
17
90
Opravnou zkoušku
Třída

V
za

Hodnocení
Průměrný
Třídní učitel
prospěch
P
5
N
20
9
2,661
o.z. Ing. Otto VAIS
22
2
2,438
o.z. Gabriela Carmen BÁRTOVÁ
20
2,926
o.z. Mgr. Bc. Richard CVRKAL
17
2,846
o.z. Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ
79
11
2,717
1. – 3. ročník konalo 12 žáků z celkového počtu 90, 6 žáků nebylo při

opravných zkouškách úspěšných, 5 žákům bylo ukončeno studium pro neprospěch z více jak
dvou předmětů.
Opravné zkoušky proběhly ve dnech 29. a 30. 8. 2016. Z celkového počtu 37 žáků konalo
zkoušku 25 žáků 4letého studia (VL+TL+EL) a 12 žáků dálkového studia (PvO). Úspěšných
bylo 12 žáků 4letého denního studia a 6 žáků 3letého 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. – 4. 5. 2016 (jarní období), 5. – 7. 9. 2016 (podzimní období); profilová část
a ústní část společných maturitních zkoušek se konaly ve dnech 17. – 19. 5. 2016 u dálkového
studia a ve dnech 23. – 27. 9. 2016 u denního studia (jarní období), 13. 9. 2016 (podzimní
období). Praktické maturitní zkoušky žáků dálkového studia se konaly dne 22. 4. 2016.
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Maturitní zkoušky byly po všech stránkách dobře připraveny. Jejich průběh byl
plynulý a bezproblémový. Velkou zásluhu na tom měly maturitní komise v čele s jejich
předsedy. 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. Zuzana
MACHÁČKOVÁ, o.z. RNDr. Hana NEČASOVÁ, o. z. Ivan MARAČEK a o.z. Mgr.
Gabriela OŠKEROVÁ a příslušníci oddělení vzdělávání, především pplk. Ing. Josef LORENZ
a o.z. Mgr. Josef KUČERA.
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 - čtyřleté denní studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 67 žáků. Z tohoto počtu
neprospěli při závěrečné klasifikaci 2 žáci, kteří konali v měsíci červnu opravné zkoušky,
u nichž 1 žák neuspěl. Maturitní zkoušky vykonalo 66 žáků, z toho 4 žáci neuspěli (1 žák
nesložil profilovou část maturitní zkoušky z matematiky, 2 žáci neuspěli u didaktického testu
společné části maturitní zkoušky z matematiky, 1 žákyně neuspěla u didaktického testu
společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka a u ústní zkoušky společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury).
Přehled o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016
Forma
vzdělávání
4leté studium
C4A
4leté studium
C4B
4leté studium
C4C
Celkem 4leté
Studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

22

19

86,36

3

13,64

24

24

100

-

-

20

19

95

1

5

66

62

93,94

4

6,06

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 - tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 17 žáků. Z tohoto počtu
neprospěl při závěrečné klasifikaci 1 žák, který konal v měsíci červnu opravné zkoušky,
u nichž uspěl. Maturitní zkoušky vykonalo 17 žáků, z toho 3 žáci neuspěli (1 žák neuspěl
u didaktického testu společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, 1 žák
neuspěl u písemné práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
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a 1 žák neuspěl u didaktického testu společné části maturitní zkoušky z matematiky, nesložil
ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a nesložil
profilovou část maturitní zkoušky z marketingu, managementu a práva)

Forma
vzdělávání
3leté studium
T3A
Celkem 3leté
studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

17

14

82,35

3

18,65

17

14

82,35

3

18,65

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 - čtyřleté denní a tříleté dálkové
studium
Forma
vzdělávání
Denní a dálkové
studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

83

76

91,57

7

8,43

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

nabízeny

i specializované

kurzy

zaměřené

na

tvorbu

webových

stránek

a počítačové kreslení a projektování (CAD). Ve školním roce 2015/2016 bylo VSŠ a VOŠ
MO nabízeno celkem šest kurzů ECDL, z toho se čtyři kurzy nekonaly z důvodu malého
počtu zájemců.
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Kurzy ECDL ve školním roce 2015/2016
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

7. – 25. 9. 2015
5. – 23. 10. 2015

3 týdny
3 týdny

Plánovaný
počet
12
12

15. 2. – 4. 3. 2016
14. 3. – 1. 4. 2016

3 týdny
3 týdny

12
12

11. – 22. 4. 2016

2 týdny

12

6. – 10. 6. 2016

1 týden

12

Skutečný
počet
8
zrušen pro
nenaplnění
5
zrušen pro
nenaplnění
zrušen pro
nenaplnění
zrušen pro
nenaplnění

Jazykové zkoušky STANAG 6001
Přehled o jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2015/2016 ke
dni 30. 6. 2016.
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

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1B

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

25

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

E1A

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2A

20

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

C2B

26

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

C2C

21

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

E2A

21

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

C3A

23

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

C3B

25

10

3

-

-

-

-

-

-

-

-

C3C

24

7

4

-

-

-

-

-

E3A

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C4A

22

15

7

-

-

-

-

-

-

-

-

C4B

25

15

10

-

-

-

-

-

-

-

-

C4C

20

10

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Celk.

355

58

38

-

-

-

-

-

-

-

-
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9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnila řada akcí v rámci Armády České republiky i na
veřejnosti, na kterých žáci školy vzorně reprezentovali Vojenskou střední školu a Vyšší
odbornou školu MO.


Ve dnech 19. a 20. 9. 2015 zabezpečovali vybraní žáci 2. a 3. ročníku XV. Dny NATO
v Ostravě a VI. Dny vzdušných sil AČR.



Dne 26. 9. 2015 proběhl za přítomnosti ministra obrany ČR na náměstí v Moravské
Třebové slavnostní slib žáků 1. ročníku. Zároveň proběhly i oslavy 80 let vojenského
školství v Moravské Třebové doprovázené bohatým kulturním programem. Při této
slavnostní příležitosti byl zorganizován „Den otevřených dveří školy“.



Dne 4. 11. 2015 se žáci naší školy setkali v hlavním sále Ministerstva obrany na
Valech s dvěma desítkami válečných veteránů, aby si připomněli 72. výročí bojů
o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu.



O prvním listopadovém víkendu se pod záštitou 43. výsadkového praporu konal
v Chrudimi již počtvrté memoriál československých parašutistů, na který se přihlásili
více

než

dvě

desítky

našich

žáků.

Cílem

této

akce

bylo

překonat

sedmdesátikilometrovou vzdálenost určeným terénem na trase Chrudim – Lichnice
a zpět.


Dne 11. 11. 2015 se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové uskutečnil pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů.



U příležitosti Dne válečných veteránů proběhl v Praze v Národním památníku na
Vítkově celorepublikový sněm ČsOL, který se za přítomnosti hlavních funkcionářů
ČsOL a delegátů zvolených v jednotách legionářské obce koná jednou za čtyři roky.
Této události se zúčastnili i žáci 2. a 3. ročníku naší školy.



Dne 21. 11. 2015 se v Hroznatíně uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti
120. výročí narození armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody, na
které nechyběli ani zástupci naší školy.



Ve dnech 23. - 29. 11. 2015 se žáci a pedagogové VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové zúčastnili jazykově poznávacího pobytu ve Velké Británii a strávili zde
v rámci projektu „Brána do Evropy“ vycházejícího z výzvy č. 56 MŠMT sedm
nezapomenutelných dní.
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Dne 4. 12. 2015 byla v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
sloužena mše pro hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka. Jako již tradičně zde
nemohli chybět ani zástupci naší vojenské střední školy.



Dne 11. 11. 2015 uspořádala Oblastní charita Moravská Třebová ve spolupráci s naší
školou v sále Na Písku „Svatomartinské veselí“.



Ve dnech 20. 10. a 11. 12. 2015 pořádala škola pro veřejnost dny otevřených dveří.
Celkem navštívilo školu 1450 návštěvníků.



Škola se zapojila do projektu Edison 2016, který organizuje společnost AIESEC.
V rámci tohoto projektu působilo od 29. 2. do 4. 3. 2016 ve výuce šest lektorů
z různých koutů světa. Konkrétně se jednalo o Risu z Japonska, Yuana z Číny, Leilu
z Gruzie, Limu z Jordánska, Petera z Egypta a Claru z Brazílie.



Dne 7. 3. 2016 se žáci naší školy zúčastnili vzpomínkového večera k výročí 166 let od
narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Vzpomínkový večer
na

jednoho

z

nejvýznamnějších

prvorepublikových

politiků

se

konal

v Praze v prostorách Staroměstské radnice. V rámci výjezdu do Prahy se žáci
dopoledne zúčastnili také konference Čs. legionáři ve 2. světové válce, která se konala
v Domě armády. V rámci konference byla připomenuta historie legionářů za
2. světové války.


Dne 24. 3. 2016 hostil sál Na Písku jedenácté setkání učitelů a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení z Moravské Třebové i okolních obcí.



Dne 11. 4. 2016 se žáci VSŠ a VOŠ MO zúčastnili setkání rakouského a českého
prezidenta ve Stochově. Žáci byli symbolicky oděni v historických uniformách
československých legionářů, kteří působili v Rusku, Francii a Itálii. Po slavnostním
přivítání byla odhalena pamětní deska, která připomíná 95 let od návštěvy prvního
rakouského prezidenta Michaela Heinische u T. G. Masaryka.



Dne 29. 4. 2016 se 20 žáků naší školy pod vedením rtm. Radka Šulce zúčastnilo
slavnostních akcí pořádaných u příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové války
u památníků v Hlučíně, Bolaticích, Štítině, Hrabyni a Dolní Lhotě. Při pietních aktech,
na nichž se připomínalo hrdinství československých vojáků, kladli naši žáci kytice
k památníkům a vzdávali poctu všem padlým vojákům.



Dne 6. 5. 2016 se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 71. výročí
ukončení 2. světové války.
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Dne 17. 5. 2016 se žáci čet C2A a E3A zúčastnili exkurze do města Terezín, kde se za
druhé světové války nacházelo židovské ghetto, a do Památníku Terezín v nedaleké
Malé pevnosti.



Ve dnech 17. a 18. 5. 2016 navštívilo areál naší školy v rámci „týdne otevřených dveří
pro moravskotřebovské mateřské školy“ téměř 150 dětí z mateřských škol.



Ve dnech 19. - 23. 5. 2016 se jako každoročně zúčastnili žáci vojenské školy společně
s

velitelem

čety

a

vrchním

praporčíkem

mezinárodní

vojenské

pouti

v jihofrancouzském městě Lurdy, kde letos proběhl již její 58. ročník.


Po dvou letech se v areálu československého opevnění Hlučín - Darkovičky 28. 5.
2016 uskutečnila vzpomínková akce k 71. výročí ukončení II. světové války a k 78.
výročí mobilizace v květnu roku 1938, na které se žáci školy podíleli zabezpečením
pořadatelské služby.



Ve dnech 27. – 28. 5. 2016 proběhlo v prostorách sportovního areálu školy okresní
kolo soutěže v požárních disciplínách PLAMEN.



Dne 8. 5. 2016 navštívil školu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan
Hamáček, který v rámci výjezdů do různých měst republiky zavítal do Moravské
Třebové a také mezi žáky naší školy. Setkání v sále Na Písku se účastnil také hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický a starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš
Izák.



Dne 25. 6. 2016 probíhal v bývalém vojenském prostoru Brdy „Den pozemního vojska
BAHNA 2016“. Na organizaci této akce se podílelo 80 žáků naší školy.
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Sportovní úspěchy ve školním roce 2015/2016 - Soutěže středních škol
K tradičním událostem, které posilují vztah školy s veřejností, řadíme účast našich
sportovních družstev na 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 22. 9. 2015 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních
škol – obvodní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 22. 9. 2015 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních škol
– obvodní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 30. 9. 2015 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních
škol – okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 30. 9. 2015 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních škol
– okresní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 8. 10. 2015 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních
škol – krajské kolo. Družstvo školy obsadilo 3. místo.



Dne 8. 10. 2015 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních škol
– krajské kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Ve dnech 21. – 22. 10. 2015 se uskutečnil Otevřený přebor AČR ve florbalu.
Družstvo školy obsadilo dělené 8. místo.



Dne 22. 10. 2015 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních
škol – republikové finále. Družstvo školy obsadilo 10. místo.



Dne 20. 11. 2015 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol chlapců – obvodní kolo,
kde se družstvo školy umístnilo na 1. místě.



Dne 23. 11. 2015 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – obvodní
kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 25. 11. 2015 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol chlapců – okresní kolo,
kde se družstvo školy umístnilo na 3. místě.



Dne 1. 12. 2015 se uskutečnil přebor v plavání – okresní kolo. Družstvo školy
obsadilo 1. místo.



Dne 2. 12. 2015 se konal Český pohár ve florbalu SŠ. Družstvo chlapců obsadilo
2. místo.



Dne 3. 12. 2015 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu chlapců – obvodní
kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.
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Dne 3. 12. 2015 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu dívek – obvodní kolo.
Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 7. 12. 2015 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu chlapců – okresní kolo.
Družstvo školy obsadilo 3. místo.



Dne 7. 12. 2015 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu dívek – okresní kolo.
Družstvo školy obsadilo 2. místo.



Dne 8. 12. 2015 se uskutečnil přebor v plavání – krajské kolo. Družstvo školy
obsadilo 3. místo.



Dne 9. 12. 2015 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – okresní
kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 28. 1. 2016 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – krajské
kolo. Družstvo školy obsadilo 4. místo.



Dne 22. 3. 2016 se uskutečnilo krajské kolo v silovém čtyřboji družstev chlapců.
Družstvo školy obsadilo 3. místo.



Dne 22. 3. 2016 se uskutečnilo krajské kolo v silovém čtyřboji družstev dívek.
Družstvo školy obsadilo 1. místo.



Dne 11. 4. 2016 se uskutečnilo krajské semifinále Juniorského maratonu. Družstva
školy obsadila 6. a 10. místo.



Dne 22. 3. 2016 se uskutečnilo republikové finále v silovém čtyřboji družstev dívek.
Družstvo školy obsadilo 5. místo. Žákyně Renata Baláková obsadila 3. místo
v disciplíně sedy – lehy.

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.
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Byla zabezpečena 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, zájmů a sportu byly vytvářeny maximální podmínky pro rozvoj
a organizování řízených volnočasových aktivit pro zaměstnance a žáky školy.
Spolupracovali jsme s kulturními a sportovními službami města Moravská Třebová
i okolních měst.
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 sledováno i dodržování zákazu kouření.
Ve školním roce 2015/2016 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 směřovány především 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 2015/2016
zabezpečeno
Vzdělávání, osvěta
Metodik prevence mjr. Ing. Karel KYSELKA se zúčastnil během školního roku
2015/2016 několika odborných zaměstnání pro školní metodiky prevence a výchovné poradce
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škol a školských zařízení, které zabezpečovala Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad
Orlicí. Pro žáky školy byly zabezpečeny odborné přednášky:
Pro 1. ročník na téma:

„Zdravý životní styl“
„Přednáška o drogách“

Pro 2. ročník na téma:

„Sekty a jejich nebezpečí“
„Extremismus a jeho aktuální projevy“

Pro 3. ročník na téma:

„Motivace a rozvoj dítěte“
„Nelátkové závislosti“
„Sebevraždy, sebevražedné jednání“
„Mezilidské vztahy – aktuální problémy“

Pro 4. ročník na téma:

„Rodina a vztahy“
„Mobbing, boxing, vztahy na pracovišti“

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 vedené lektorem prevence RCH AČR
v rozsahu 4 hodin v souladu s nařízením RMO č. 53/2010 Věstníku MO. Tématem přednášek
byla „Problematika boje proti nelegálním drogám“ a „Problematika závislostí na legálních
drogách“.
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Diagnostikování drog a alkoholu
V průběhu školního roku 2015/2016 bylo provedeno u žáků a studentů VSŠ a VOŠ
MO 229 kontrol na přítomnost alkoholu v dechu. Kontroly se uskutečnily převážně ve
večerních nebo nočních hodinách. 4 pozitivní případy byly řešeny dle školského řádu včetně
pohovoru a rozboru přestupku s metodikem prevence RCH a kázeňsky byly řešeny velitelem
školy. V době výuky nebyl zjištěn žádný přestupek tohoto charakteru.
Dále bylo provedeno 120 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 85% žáků školy, 15% zaměstnanců



Aquacentrum – účast 1x měsíčně autobus tj. cca 30 žáků školy (9 návštěv)



Motokáry - účast 90% žáků školy a 10% zaměstnanců

Kulturní a kulturně vzdělávací programy


Společenská výchova – taneční kurz pro žáky 2. ročníku – účast 105 žáků



Exkurze Památník Terezín – vybraní žáci z žáků 2. a 3. ročníku – účast 40 žáků

V rámci Programu prevence kriminality bylo u VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2015/2016
zabezpečeno
Vzdělávání
V oblasti prevence kriminality škola zabezpečila vzdělávací aktivity v oblasti kultury.


Divadelní představení „Romeo, Julie a já“ v Brně



Divadelní představení „Romeo a Julie“ v Brně



Představení „Listování – Mrtvý holky“

Aktivní využívání volného času
Cílem výchovy je maximální a smysluplné využití volného času jednotlivců. V rámci
řízených volnočasových aktivit nabídla v roce 2015/2016 VSŠ a VOŠ MO svým žákům tyto
zájmové a sportovní kroužky:
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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
(MUSADO)

npor. Mgr. Petr SMUTEK
instruktoři klubu sebeobrany

Horolezecký kroužek o. z. Ivan MAREČEK
npor. Mgr. Petr SMUTEK
Sauna chlapci

prap. Radek ŠULC
npor. Bc. Karel VÝBORNÝ

Sauna dívky

o. z. Stanislava TICHÁ
o. z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ
o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK
kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK

Basketbal –
dívky a chlapci

Volejbalový kroužek o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK
– dívky a chlapci
kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK

Čas a místo
Út: 18:15 – 20:00 h.
St: 15:10 – 17:30 h.
Stará tělocvična
Út: 15:10 – 16:20 h.
Stará tělocvična
Po: 18:15 – 20:00 h.
St: 18:15 – 20:00 h.
Čt: 15:10 – 16:20 h.
Stará tělocvična
Po: 16:00 – 17:30 h.
St: 15:10 – 17:30 h.
Nová tělocvična
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,
hřiště, překážková dráha,
budova č. 35
Po: 16:00 – 17:30 h.
Stará tělocvična, areál školy
Po: 18:30 – 20:30 h.
St: 18:30 – 20:30 h.
Sauna v areálu školy
Út: 18:30 – 20:30 h.
Sauna v areálu školy
Út: 15:10 – 16:20 h.
St: 18:15 – 20:00 h.
Nová tělocvična
Po: 18:15 – 20:00 h.
Út: 18:15 – 20:00 h.
Čt: 15:10 – 16:20 h.
Nová tělocvična
Út: 15:10 – 16:20 h.
Stadion

Atletika

o. z. Ladislav DOSTÁL

Spinning

o. z. Stanislava TICHÁ

Po: 16:00 – 17:30 h.
St: 15:10 – 17:30 h.

Box

npor. Ing. Radek RUBÍN

Jumping
(trampolínky)

o. z. Stanislava TICHÁ

Scénický tanec

o. z. Mgr. Olga JURÁNKOVÁ

Vojensko –
historický kroužek

nprap. Tomáš REIMER

Dle domluvy
Budova č. 28
Út: 18:30 – 20:00 h.
(od 13. října)
vestibul kinosálu
St: 18:45 – 20:30
Sál Na Písku
St: 18:15 – 20:00 h.
Budova č. 28
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Taktický kroužek

npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK

Airsoft

npor. Ing. Radek RUBÍN

Elektrotechnika pro
žáky oboru elektro
Elektrotechnika
a mechanika pro
žáky oboru elektro

kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK

St: 15:30 – 17:30 h.
Areál školy
St: 15:30 – 17:30 h.
Areál školy
Po: 16:00 – 17:30
Učebna elektrotechniky
Út: 15:30 – 17:30
Učebna elektrotechniky

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. Dané kurzy byly organizovány v stejných termínech, jako kurzy
ECDL. Jedná se o tyto kurzy:
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

7. – 25. 9. 2015
5. – 23. 10. 2015

3 týdny
3 týdny

Plánovaný
počet
12
12

15. 2. – 4. 3. 2016
14. 3. – 1. 4. 2016

3 týdny
3 týdny

12
12

11. – 22. 4. 2016

2 týdny

12

6. – 10. 6. 2016

1 týden

12

Skutečný
počet
8
zrušen pro
nenaplnění
5
zrušen pro
nenaplnění
zrušen pro
nenaplnění
zrušen pro
nenaplnění

12) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2015/16 škola řešila následující projekty:
a)

Brána do Evropy – v rámci výzvy č. 56 MŠMT vznikl projekt s názvem Brána do

Evropy, který úspěšně prošel schvalovacím řízením a byl spuštěn dne 1. 7. 2015
a ukončen dne 31. 12. 2015.
Projekt trval šest měsíců. Jeho náplní bylo zlepšení podmínek výuky vedoucí k vyšší
čtenářské gramotnosti žáků, a to formou zařazení čtenářských dílen do výuky českého jazyka
a literatury. Tuto aktivitu do svých hodin úspěšně zařadila Mgr. Klára MOTLOVÁ. Pro
realizaci čtenářských dílen bylo zakoupeno celkem 172 knih, s nimiž žáci v hodinách českého
jazyka a literatury pracovali. Další výraznou položku z projektu tvořil nákup dvoutýdenních
zahraničních jazykově-vzdělávacích kurzů pro učitele cizích jazyků (1 x Vídeň, 5 x Londýn).

29

Výroční zpráva
Poslední aktivitou konanou v rámci projektu byl týdenní jazykově-poznávací pobyt pro 40
žáků a 4 pedagogy.
b)

Fullbrightův program – v rámci Fullbrightova programu podala škola žádost

o anglicky mluvícího lektora – rodilého mluvčího. Vzhledem k velkému zájmu škol
a malému počtu lektorů škola v této žádosti neuspěla.
13) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti
V průběhu školního roku 2015/2016 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 2015/2016
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 2016“
Ev. č.: 72/40/2016-4190.
Úrazy za kalendářní rok 2015: viz Kniha úrazů rok 2015 Ev.č. 72/38/2015-4190

2015

Služební Pracovní
činnost
činnost

Výuka
TV

Výuka
zimní
br.
soustř.

Zájmové Osobní Odborný
Ostatní Vyplaceno
kroužky volno
výcvik

VZP

2

0

0

0

0

0

0

0

o. z.
žáci

0
1

2
0

0
14

1
0

0
8

0
8

0
6

0
4

Převedeno
do roku
2016
6.600,67.470,-

Úrazy za období 1. 1. 2016 – 30. 5. 2016: viz Kniha úrazů rok 2016 Ev.č. 72/40/2015-4190

2015

VZP
o. z.
žáci

Výuka
Služební Pracovní Výuka zimní Zájmové Osobní Odborný
Ostatní Vyplaceno
činnost
činnost
TV
br.
kroužky volno
výcvik
soustř.
Převedeno
2
0
0
0
0
0
0
0
z roku
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
7
8
2
7
170.000,30
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Poznámka ke statistice za rok 2016 k 30. 5. 2016
Úrazy VZP zatím neodškodněny - předpoklad je cca 100.000,- Kč.
U žáků 26 hlášených úrazu v řešení, zatím nebyly odškodněny.
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 budovách domova mládeže proběhla v letech
2015 – 2016 vnitřní rekonstrukce ubytovacích prostor žáků, dále je třeba provést výměnu
linolea a rekonstrukci elektroinstalace, včetně vybavení novým nábytkem.
Mateřské učebny jsou převážně vybaveny 5 let starým 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 proběhla výměna HW (cca 80 % PC) i s pořízením nového SW. Vybavení učebními
pomůckami je na dobré úrovni. Škola vlastní pět počítačových učeben se 72 počítači v síti.
Dále je vytvořena PC učebna pro zabezpečení kurzů ECDL s kapacitou 15 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 pro zabezpečení výuky cizích jazyků. Kvalitně je zařízena školní knihovna, která je
zařazena do systému Clavius. Knihovna je evidována pod Ministerstvem kultury ČR.
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 zabezpečili 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 do září
2015 proběhla ve škole investiční výstavba venkovního multifunkčního sportovního areálu
(viz odstavec Investiční výstavba).
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Vytápění objektů – v roce 2015 proběhla v celém objektu školy plynofikace
a decentralizace zdrojů tepla (viz odstavec Investiční výstavba). Jednotlivé plynové kotelny
jsou ve správě Armádní servisní příspěvkové organizace.
Kuchyně, kterou provozuje VOLAREZA p. o., splňuje platné hygienické normy.
V roce 2015 proběhla výměna varných kotlů na elektrický zdroj.
Škola je napojena na kanalizaci a má vlastní studny na vodu. Areál školy má rozlohu
29 ha (13 ha tvoří zastavěná plocha včetně sportovních areálů, 16 ha je plocha travnatá, 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,

multifunkčním 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
Vybudování nových venkovních sportovních zařízení
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
zrekonstruován 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.
Plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
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.
Rekonstrukce ploché střechy na budově č. 63 – DMB
Od prosince 2015 do února 2016 proběhla rekonstrukce ploché střechy na Domově
mládeže VSŠ a VOŠ MO, budova č. 63 (Školské výchovné a ubytovací zařízení) firmou
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Střechy Pelán, s.r.o. Veškeré náklady za rekonstrukci hradil provozovatel - Armádní servisní,
příspěvková organizace.
Stavební úpravy budovy č. 63 – II. etapa
Od srpna 2015 do března 2016 byly realizovány stavební úpravy na Domově mládeže
VSŠ a VOŠ MO, budova č. 63 (Školské výchovné a ubytovací zařízení) firmou SYNER
Morava, a.s. V rámci stavebních úprav byla provedena náhrada bytových jader v ubytovacích
buňkách 3., 4., a 5. nadzemního podlaží, výměna zdravotně technických instalací
a vzduchotechniky, včetně výměny patrových rozvaděčů a úpravy elektrorozvodů. Veškeré
náklady za rekonstrukci hradil provozovatel - Armádní servisní, příspěvková organizace.
Úspory energií – zateplení
Od září 2015 do května 2016 probíhalo zateplení 6 budov z důvodu úspory energií na
vytápění firmou PROFISTAV Litomyšl, a.s. s celkovými náklady 23,2 mil.
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

19.700
104.300
1.529.300
823.700
255.000

6.
7.
8.
9.

Nákup ost. služeb – k zabezpečení osob
Školení a vzdělávání žáků
Pohonné hmoty a maziva
Služby, školení

587.600
559.200
304.200
818.000

10.
11.
12.

Opravy a udržování movitého majetku
Kapesné žáků
Stravování a náhrady za stravu

337.300
385.800
9.996.200

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 „prváků" na VSŠ MO
Dopoledne 1. září 2015 bylo pro žáky prvního ročníku okamžikem, kdy se „přehoupli“
z civilního světa za brány VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová. Všichni absolvovali lékařskou
prohlídku, ostříhání, zařazení do školních čet a vystrojení vojenským materiálem. Po dobu
dvou týdnů budou procházet adaptačním procesem, který má za úkol seznámení a stmelení
kolektivu, nácvik pořadového vystupování, osvojení vojenských termínů a návyků, návazně
osvojení režimu školy.
Toto „nováčkovské“ období vyvrcholí 26. 9. 2015 slavnostním slibem na náměstí TGM, který
bude součástí oslav 80. výročí založení vojenského školství v Moravské Třebové.

Výstava „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda"
Dne 3. září 2015 se ve výstavních prostorách moravskotřebovského zámku uskutečnila
slavnostní vernisáž výstavy „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“.
Výstava byla zapůjčena z produkce Československé obce legionářské z projektu Legie 100
a nabízí zajímavé pohledy do života našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
a jeho vztahu k československým legiím a armádě samostatného státu.
Výstava byla zahájena symbolickým
přestřižením pásky náčelníkem štábu
školy pplk. Ing. Viliamem BEKEM
a starostou města JUDr. Milošem
IZÁKEM.
Během slavnostní vernisáže byly
předvedeny žáky naší školy Václavem
BURIANEM, Janem HRADILEM,
Danielem LORENCEM a Lukášem
MISTREM
repliky
historických
uniforem, které nosili naši legionáři
v letech 1914 – 1920, což dodalo na
autentičnosti celé výstavy.
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Žáci 4. ročníku cvičí s instruktory 71. mpr Hranice na VVP Libavá
Již pátým rokem probíhá vojenský výcvik žáků naší školy pod vedením instruktorů ze 71.
mechanizovaného praporu ve VVP Libavá. Žáci školy absolvovali již větší část
naplánovaného výcviku, jako je nácvik se zbraní, patrolování, topografie, zdravotní příprava
a další vojenské dovednosti. Vedoucí praporčík 3. roty nrtm. Lapčík a jeho instruktoři, kteří
mají za sebou bojové zkušenosti z mnoha zahraničních operací, se žákům věnují každý den po
dobu bezmála 3 týdnů.
Po dokladu veliteli a vrchnímu
praporčíkovi vojenské střední školy
a veliteli 71. mpr, kteří žáky na výcviku
navštívili, byla slyšet na žáky opět jen
slova chvály, protože naši žáci
přicházejí na tento výcvik každým
rokem lépe a lépe připraveni. Po
kontrole výcviku žáků 4. ročníků se
velitel školy s vrchním praporčíkem
přesunuli do VVP Březina, kde měli
možnost zhlédnout výcvik kurzu
základní přípravy posluchačů Univerzity
obrany, kterým procházejí i bývalí žáci
4. ročníků naší školy.
Adaptační proces žáků 1. ročníku
V prvních dvou týdnech nového školního roku museli žáci 1. ročníku překonat úskalí
adaptačního procesu, který každá ze čtyř čet absolvovala ve dvoudenním cyklu. Žáci při
těchto sbližovacích aktivitách měli možnost lépe se poznat a navázat tak spolupráci
a přátelství na studia na naší vojenské škole. V rámci adaptace na život ve vojenské škole žáci
absolvovali nácviky v pořadové přípravě a další aktivity pro zvyšování fyzické zdatnosti.
Nepřetržitý výcvik žáků 2. ročníku
V druhém a třetím týdnu měsíce září proběhl nepřetržitý výcvik všech čtyř čet 2. ročníku.
Žáci provedli pěší přesun se zátěží
a v prostoru Srnčí propátrali okolí,
zaujali stanovený prostor, vybudovali si
přístřešky, připravili nástrahy kolem
svého střeženého prostoru, nacvičili
různé způsoby rozdělávání ohně.
Výcvik probíhal pod vedením našich
instruktorů výcviku. Po přečkání
chladné noci žáci nacvičili způsob
stažení se z prostoru, rozmístění při
nastřelení nepřítelem. Žáci si z tohoto
výcviku odnesli cenné zkušenosti, které
v budoucnu využijí při dalším výcviku
v poli.
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Oslavy 80 let vojenského školství v Moravské Třebové
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové se v sobotu 26. září
2015 stala dějištěm několika velmi významných slavnostních událostí.
Příslušníci prvních ročníků se symbolicky stali plnohodnotnými žáky této jediné školy svého
druhu v republice. Na historickém náměstí v centru Moravské Třebové složili před zraky
svých příbuzných a široké veřejnosti slavnostní slib žáka školy.
Tento den byl pro zúčastněné o to
slavnostnějším, že se slib žáka konal
v době, kdy si škola připomíná
osmdesáté výročí svého vzniku.
Význam této události podtrhává
skutečnost, že pozvání na ni přijalo
několik desítek čestných hostů.
Z těch nejvýznamnějších ministr
obrany Martin Stropnický, dále pak
státní tajemník MO Petr Vančura,
senátor Radko Martínek, zástupce
náčelníka generálního štábu AČR
generál
poručík
František
Maleninský, velitel vzdušných sil
AČR brigádní generál Libor Štefánik, zástupci ČsOL, představitelé města v čele se starostou
Milošem Izákem a další významní hosté. Nutno poznamenat, že mnozí z nich jsou absolventy
této školy, což jen potvrzuje fakt, že studium na naší škole otevírá žákům cestu k budování
vojenské kariéry.
Slavnostní den začal ráno komornějším pietním aktem, kdy u památníku školy byly položeny
věnce k uctění památky padlých
během 2. světové války.
V deset hodin dopoledne byli již
žáci vojenské školy nastoupeni na
náměstí v historickém centru města.
Nejdříve byl v doprovodu čestné
čety přinesen bojový prapor školy.
Následně podal velící důstojník
hlášení ministru obrany Martinu
Stropnickému, jehož doprovázel
velitel vojenské školy plukovník gšt.
Zdeněk Macháček. Tím byl zahájen
vlastní slavnostní ceremoniál.
V jeho průběhu zazněly zdravice a proslovy jednotlivých hostů. Žákům byl připomenut
význam slibu, který jim otevírá kariéru budoucího vojenského profesionála, připomněly se
tradice i poslání současné armády. Ministr obrany tuto myšlenku zmínil ve svém projevu.
Poznamenal: „Jako občanu této země mi velmi záleží na tom, aby čeští vojáci byli
dokonalými profesionály hodnými tohoto jména. Aby vojenské hodnoty, jako jsou obětavost,
odvaha a kamarádství, nežily pouze v historických odkazech, ale staly se přirozenou součástí
vašeho života.“
Následovaly projevy dalších hostů. Jejich slova podpořil svým vystoupením k významu slibu
žáka i velitel vojenské školy plukovník gšt. Zdeněk Macháček. Mimo jiné řekl: „Problém
slibu tkví ovšem v tom, že slibující nejen může klamat, ale přísně vzato, nemůže nikdy
s jistotou vědět, zda svůj slib bude moci splnit. Žáci! Jenom na vás bude záležet, jestli v této
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zkoušce obstojíte. Chovejte se vždy čestně, jak se na žáka vojenské školy sluší, a přispívejte
k šíření dobrého jména školy…“
Velící důstojník následně požádal ministra obrany o provedení slavnostního slibu žáka.
Bojový prapor vypochodoval před nastoupené jednotky a vybraný žák 1. ročníku přečetl text
slibu. V následujícím okamžiku se po ztichlém náměstí ozvalo z úst prvňáčků hřmotné
a sborové „Tak slibujeme!“ Slavnostním pochodem skončila první část sobotního svátečního
dne.
Druhá část dne probíhala v areálu vojenské školy v duchu oslav 80. výročí jejího založení.
Návštěvníky obklopovaly ze všech stran lákavé ukázky bojové techniky, dynamické ukázky
příslušníků vojenské policie, ukázka bojového umění Musado, které prezentovali žáci
vojenské školy. Pro zájemce historie bylo k dispozici nové Muzeum Vojenské střední školy
MO, jenž mnohé pamětníky ohromilo zásadním přerodem bývalé Síně tradic. Pro zájemce
bylo zřízeno informační místo, které poskytovalo po celý den informace o studiu na škole.
Výčet toho, co provázelo doprovodný program v den otevřených dveří, je skutečně velký.
Nezapomnělo se ani na nejmenší návštěvníky, pro které byl připraven doprovodný program.
Největší pozornosti se těšila nově vybudovaná sportoviště, která měla v tento den svoji
slavnostní premiéru. Na moderní stadion s umělým povrchem nastoupilo mužstvo z Moravské
Třebové a proti nim se postavila elita český internacionálů minulých let. Jména jako Vízek,
Chovanec, Straka, Sigl či Jarošík není třeba dlouze představovat.
Ač třebovští drželi statečně tempo, přece jen zkušenosti a praxe internacionály dovedly
k vítězství a přátelský zápas skončil 7:3.
Po fotbalovém zápasu se konalo vystoupení populárního zpěváka Josefa Laufera. Po okolí se
rozezněly jeho jak nové, tak i ty staré a známé písně, jimiž byl ukončen tento výjimečný
sváteční den.
Střelby žáků 3. ročníku
Koncem měsíce září a začátkem října 2015 se na posádkové
střelnici v Linharticích uskutečnil nácvik střelby žáků 3. ročníku
z malorážkové pistole Champion a ze samopalu vz. 58. Nácvik
probíhal po četách pod vedením střeleckých instruktorů školy.
V 8 hodin ráno se vyzvedly zbraně a každá četa poté provedla pěší
přesun na střelnici, kde byl následně zahájen vlastní nácvik. Pro
žáky 3. ročníku to byla zcela nová zkušenost, protože doposud měli
možnost střílet pouze v uzavřených prostorách tunelových střelnic
v areálu školy. V ostré střelbě z pistole Champion dosáhli někteří
velmi dobrých výsledků.

Střelby žáků 1. ročníku ze vzduchové a malorážkové pušky
V týdnu od 12. do 22. října 2015 proběhl v rámci vojenské
přípravy výcvik žáků 1. ročníku ve střelecké přípravě ze
vzduchové pušky Slávie a malorážkové pušky ZKM 451. Žáci tak
měli možnost si poprvé vystřelit v naší kryté střelnici a prokázat
své schopnosti a dovednosti. Někteří pak potvrdili, že se o studium
na vojenské škole ucházeli oprávněně a budou tak své dovednosti
již jen zdokonalovat.
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Návštěva ředitelky odboru vzdělávací politiky
V odpoledních hodinách dne 9. 11. 2015 navštívila školu ředitelka odboru vzdělávací politiky
sekce státního tajemníka Ministerstva obrany paní JUDr. Věra Záhořík Hanychová společně
s panem Ing. Josefem Tomkem. Cílem návštěvy bylo seznámení se s výchovně vzdělávacím
procesem přímo na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Po úvodní prezentaci velitele školy
byly projednány a následně řešeny aktuální
problémy spojené s výchovně vzdělávacím
procesem. Následně se paní ředitelka
seznámila s učiteli a žáky na výuce,
s učebně výcvikovou základnou, Domovem
mládeže a dalšími prostory v areálu školy.
V závěru prohlídky paní ředitelka kladně
hodnotila návštěvu u VSŠ a VOŠ MO
v Moravské Třebové a popřála velení školy
a všem jejím zaměstnancům, žákům
a studentům hodně úspěchů v další práci.
Návštěva prezidenta v Králíkách
Dne 3. listopadu 2015 zavítal prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě
Pardubického kraje i do Králík, kde v Muzeu čs. opevnění – Pěchotního srubu K-S 14
„U Cihelny" položil květiny k pietnímu místu
četaře Arnošta Hrada a poté si prohlédl část
interiéru. Dále si prohlédl i nedaleko stojící
chatu Vojenského muzea. Právě v ní se
prezident republiky setkal s představiteli
města, zástupci klubů vojenské historie
a
příslušníky
krajského
vojenského
velitelství.
„Tématem
byla
Králická
pevnostní oblast a její historie," říká ředitel
muzea Marek Bartoš. Setkání se zúčastnil
také hejtman Martin Netolický a senátor
Radko Martínek. Čtyři žáci naší vojenské
školy měli tu čest dělat prezidentu republiky
čestnou stráž.
Den válečných veteránů ve VSŠ a VOŠ MO
Ve středu 11. listopadu 2015 se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové uskutečnil pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Přítomné
hosty v čele se starostou města Moravská
Třebová panem Milošem IZÁKEM přivítal
moderátor Zbyněk ŠMUCER. Zástupce
velitele školy podplukovník Josef HLOUPÝ
přednesl rozkaz ministra obrany ČR ke Dni
válečných veteránů. V rámci pietního aktu
byl připomenut Mezinárodní den studentstva
a 26. výročí Dne boje za svobodu
a demokracii. Za účasti členů okresního
výboru ČSBS Svitavy pana Vladimíra BÁČI,
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paní Marie BÍNOVÉ, vojáků z povolání, občanských zaměstnanců, žáků školy a dalších
významných hostů byly položeny věnce k památníku. Na slavnostním nástupu byl také
vyhlášen Výnos Ministra obrany ČR o udělení medailí. Na závěr slavnostní akce byly na
základě rozkazu předány velitelem školy plukovníkem Zdeňkem MACHÁČKEM pamětní
odznaky
školy
k
80.
výročí
vzniku
vojenského
středního
školství
v Moravské Třebové.
Váleční veteráni vzpomínali na boje o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu
Dne 4. listopadu 2015 se žáci naší školy setkali s dvěma desítkami válečných veteránů
v hlavním sále Ministerstva obrany na Valech, aby si připomněli 72. výročí bojů o Kyjev
a pravobřežní Ukrajinu. Přítomné pozdravili náměstkyně ministra obrany pro řízení sekce
právní MO Alena Netolická a zástupce ředitele sekce podpory MO brigádní generál Jaroslav
Linhart. Vzpomínky se zúčastnili zástupci
Československé obce legionářské, Českého
svazu
bojovníků
za
svobodu
a České obce sokolské.
„Velení armády ČR vnímá význam dějinných
událostí a jejich symboliku jako jednu ze
svých priorit a mohu zde zodpovědně
prohlásit, že i nadále povedeme české vojáky
ke správným žebříčkům životních hodnot,“
uvedl brigádní generál Jaroslav Linhart
a kvitoval, že se na jednom místě setkali
zástupci několika generací – od válečných
veteránů až po studenty vojenských škol.
Účast studentů potěšila i samotné válečné
veterány.
Chrudimská sedmdesátka
O prvním listopadovém víkendu se pod záštitou 43. výsadkového praporu již počtvrté konal
v Chrudimi memoriál československých parašutistů, na který jsem se přihlásil s více než
dvěma desítkami našich žáků.
Cílem této akce bylo překonat sedmdesátikilometrovou vzdálenost určeným terénem na trase
Chrudim – Lichnice a zpět, a tak uctít památku parašutistů vysazených na území protektorátu
a překonávajících tuto vzdálenost z důvodu chyby navigátora shozu výsadku.
Samotného přesunu se mohly zúčastnit skupiny 4-6 osob nebo jednotlivci na poloviční trati.
Týmy byly na trasu vysílány po třech v desetiminutových intervalech a probíhala
i soutěž o nejrychlejší tým. Po 35
kilometrech usilovného pochodu jsme se
rozloučili s pochodujícími jednotlivci
a s těmi, kteří další pochod vzdali, nebo jim
ho
zdravotní
stav
nedovolil.
Po
pětihodinové přestávce jsme pochodovali
zpět do výchozího postavení. Do
vytouženého cíle jsme dorazili druhý den
časně ráno.
Většina žáků pochod zdárně dokončila, ne
všichni však dorazili v kompletních týmech
a podmínky pochodu tak nesplnili.

40

Výroční zpráva
Pro všechny účastníky byla tato náročná aktivita velmi zajímavá. Žáci si tak mohli prověřit
své fyzické, psychické a také orientační schopnosti. Věřím, že se příští rok této akce rádi a ve
větším počtu opět zúčastníme.
Dva dny v Praze na Vítkově
U příležitosti Dne válečných veteránů proběhl v Praze v Národním památníku na Vítkově
celorepublikový sněm ČsOL, který se provádí jednou za čtyři roky za přítomnosti hlavních
funkcionářů ČsOL a delegátů zvolených v jednotách legionářské obce.
Této události se měli možnost letos zúčastnit i naši žáci druhého a třetího ročníku, kteří se
podíleli jako pořadatelé na hladkém průběhu této akce, jež byla organizačně a časově velmi
náročná. I přes tuto skutečnost vyslovil předseda ČsOL MUDr. Pavel Budínský, Ph.D., MBA
v závěru sněmu uznání našim žákům za jejich výpomoc a každého z nich odměnil
upomínkovými předměty.
Následující den pak naši žáci byli čestnou četou a plnili úkoly pořadatelské služby na
zabezpečení slavnostního aktu při příležitosti oslavy Dne válečných veteránů opět
v prostorách Národního památníku na Vítkově a také měli možnost zúčastnit se předávání
vyznamenání ministrem obrany Martinem Stropnickým.
Dva dny nabité událostmi byly velmi zajímavé a poučné pro všechny zúčastněné.
Vzpomínka na armádního generála Ludvíka Svobodu
V sobotu 21. listopadu 2015 se v Hroznatíně uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti
120. výročí narození armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody, na které
nechyběli ani zástupci naší školy. Žáci
prvního ročníku Jan Jančík, Daniela
Hořovská a Marek Tichý položili kytici
u pamětního kamene Ludvíka Svobody před
jeho
rodným
domem.
V
průběhu
vzpomínkové akce se žáci setkali nejen se
zástupci Společnosti Ludvíka Svobody,
Československé obce legionářské, Českého
svazu bojovníků za svobodu, Klubu českého
pohraničí a Klubu českých turistů Vysočina,
ale i Armády ČR a široké veřejnosti.

Věneček
Dne 20. listopadu 2015 v sále Na Písku proběhlo ukončení tanečních závěrečným
„Věnečkem“. Rytmy nejrůznějších skladeb provázely devět večerů účastníky letošních kurzů
společenského tance – žáky druhých ročníků.
Vyvrcholením byla slavnostní mazurka na
Věnečku 2015, vedená tanečním mistrem
Janem Bílkem s partnerkou Martinou.
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Studenti vojenské školy v Londýně
Ve dnech 23. - 29. listopadu 2015 se studenti a pedagogové VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové zúčastnili v rámci projektu „Brána do Evropy“ vycházejícího z výzvy č. 56 MŠMT
jazykově poznávacího pobytu a strávili sedm nezapomenutelných dní ve Velké Británii, kde
navštívili hlavní město Londýn a seznámili se s jeho bohatou historií, pestrou architekturou,
kulturou a se životem jeho současných obyvatel.
Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách a měli tak možnost poznat mentalitu a zvyky
anglických rodin. Všichni úspěšně absolvovali jazykový kurz B1 – B2 v rozsahu
9 vyučovacích hodin, který vedli rodilí mluvčí a který byl zaměřen zejména na zdokonalení
mluveného projevu. Ve volném čase pro ně pořádající agentura připravila velmi pestrý
program: báli se v muzeu hororu London Dungeon, obohatili si své historické znalosti
v leteckém a vojenském muzeu Duxford a v Národním námořním muzeu v Greenwich
a nasáli také atmosféru studentského městečka Cambridge. Nezapomenutelné pro ně byly dva
dny strávené v Londýně, kde si v doprovodu zkušené průvodkyně Hany Hudcové prohlédli
Parlament, Big Ben, London Eye,
Buckinghamský
palác,
Trafalgarské
náměstí, Soho, Chinatown, Covent Garden,
katedrálu sv. Pavla, Millenium Bridge,
Shakespeare´s Globe, křižník Belfast,
Tower of London a Tower Bridge. Prošli se
také po Hyde Parku a po Oxford Street.
Týden strávený v Anglii nás obohatil nejen
jazykově a vědomostně, ale umožnil nám
navázat nová přátelství a poznat tak život
a kulturu ve „ staré dobré Anglii“.
Sýrie – peklo na zemi
Ve středu 2. prosince 2015 navštívila naši školu novinářka, dokumentaristka, fotografka,
cestovatelka a humanitární pracovnice v jedné osobě – Markéta Kutilová. V rámci přednášky
a besedy na téma SÝRIE – PEKLO NA ZEMI vylíčila studentům čtvrtého a třetího ročníku
nejen své zkušenosti z letošního letního putování po válkou zdevastované Sýrii, ale i další
okolnosti související s tímto konfliktem.
Závěrem představila posluchačům knihu,
která je autentickým záznamem zážitku
z tohoto putování. Dokladem, že naše žáky
její vyprávění zaujalo, byly jejich dotazy
v závěru besedy a samotný zájem o koupi
knihy „Islámskému státu na dostřel“.
V únoru příštího roku se paní Kutilová
chystá do Sýrie znovu a věříme, že se
s námi přijde o své poznatky opět podělit.
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Žáci školy na akci hnutí „Na vlastních nohou" - Stonožka
V pátek 4. prosince 2015 se zcela zaplnila katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě stonožkovými dětmi a jejich učiteli z celé republiky. Konala se zde slavnostní
mše svatá, kterou pro hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka vedené paní Bělou Gran Jensen
celebroval jeho významný patron kardinál
Dominik Duka OP. Mezi dalšími
významnými hosty byli místopředseda
Senátu Poslanecké sněmovny ČR Přemysl
Sobotka a náčelník Generálního štábu AČR
generálporučík Josef Bečvář. Jako již
tradičně zde nemohli chybět ani zástupci
naší vojenské stření školy. Po ukončení
mše předal kardinál Duka paní Běle zlatou
Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství
pražského za práci v oblasti pomoci dětem.

Škola opět otevřela své brány zájemcům o studium
V pátek 11. prosince 2015 se již podruhé v tomto školním roce uskutečnil pro zájemce
o studium na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové Den otevřených dveří. Prostory areálu
školy byly pro návštěvníky zpřístupněny od osmé hodiny ranní. Úvodní prezentace se pod
vedením pplk. Josefa Lorenze uskutečnila
opět v sále Na Písku, po které následovala
prohlídka školy v doprovodu studentů
z třetího ročníku. Pro školní rok
2016/2017 je plánováno otevřít tři třídy
oboru Vojenské lyceum a jednu třídu
oboru Elektrotechnika. Celkem je tedy
v plánu přijmout do prvního ročníku 120
žáků. Vysoká účast návštěvníků na dni
otevřených dveří (přes 500 návštěvníků)
jen potvrzuje zájem o naši školu, která je
jedinou školou svého druhu v republice.
Kurz základní přípravy absolventů naší školy
V závěru minulého týdne se uskutečnilo u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve
Vyškově slavnostní ukončení letošního posledního běhu kurzu základní přípravy. Celkem 560
žáků přípravné služby, z toho 25 bývalých žáku vojenské střední školy, úspěšně ukončilo
pomyslnou cestu základním výcvikem, kterou započali 1. října.
Během tří měsíců prošli muži i ženy různého věku náročným a mnohdy vyčerpávajícím
výcvikem, který vytvářel první návyky spojené s profesí, kterou si sami zvolili. Prošli čtyřmi
fázemi výcviku, testy a zkouškami a také několikadenním komplexním polním výcvikem
v sychravých zimních podmínkách Vojenského výcvikového prostoru Březina.
„Překonali jste všechny dosavadní nástrahy a získali první povědomí o tom, co je to být
vojákem, co je vojenský kolektiv, základní řády, povinnosti, pravidla. Ale to je jen začátek.
Nyní nastoupíte k útvarům a zařízením napříč celou Armádou ČR, které na doplnění kvalitně
vycvičeným personálem již netrpělivě čekají. Jste na začátku své kariéry a profesní přípravy
a je na vás, jak ji budete dál rozvíjet, kam až v ní postoupíte. Armáda vám takovou možnost
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rozhodně dá,“ řekl při závěrečném
ceremoniálu vyřazení úspěšných absolventů
kurzu základní přípravy velitel VeV-VA
plukovník gšt. Josef Kopecký.
Mezi šesti nejlepšími absolventy kurzu
základní přípravy byl i letošní absolvent
naší vojenské střední školy voj. Trčka,
který
se
stal
příslušníkem
72.
mechanizovaného praporu Přáslavice.

Den otevřených dveří Univerzity obrany
Ve čtvrtek 7. ledna 2016 se v areálu kasáren UO na Šumavské ulici v Brně zúčastnilo 30 žáků
4. ročníku Dne otevřených dveří UO, kde se uchazeči o studium seznamovali s podmínkami
k přijetí ke studiu na této škole. Během dopoledne je čekaly ukázky Commandos
a vojenského systému boje zblízka Musado, které žáci v naší škole také cvičí. Dále pak měli
možnost zhlédnout prezentaci Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských
technologií. Vedle kompletního informačního servisu a dynamických ukázek mohli žáci
využít prohlídek moderních laboratoří a učeben, pozemní pásové a kolové techniky, ručních
zbraní, dělostřelecké a ženijní techniky Armády ČR.
A nakonec krátká citace z článku UO: „Když jsme se na to daly, chceme pokračovat,“
odpovídají společně dvě dívky, které přicházejí podat přihlášku v netradičním oděvu
– maskáčové uniformě. Vysvětlení je prosté. Jde o studentky Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy MO v Moravské Třebové,
které na Den otevřených dveří přijely do
Brna spolu se svými spolužáky ze čtvrtého
ročníku. Jedna z dívek, Markéta Lavická, se
chce stát ženistkou. V případě přijetí ji
čekají v rámci pětiletého souvislého
magisterského studijního programu tři
ročníky společného základu a teprve po
šestém semestru může být podle požadavků
armády a svých studijních výsledků
zařazena
do
zvoleného
modulu.
Beseda s vrchním praporčíkem 601. skupiny speciálních sil z Prostějova
Ve středu 3. února 2016 se uskutečnila druhá beseda žáků školy s vrchním praporčíkem 601.
skupiny speciálních sil z Prostějova, jenž si tentokrát vzal s sebou kolegu, absolventa naší
školy.
Vrchní praporčík seznámil žáky, kteří dobrovolně zaplnili největší učebnu školy, s historií,
tradicemi, systémem velení, řízení a přípravy k působení v zahraničních operacích. Žáci byli
také obeznámeni s operacemi, v nichž již byla „šestsetjednička“ dosud nasazena. Po
prezentaci s fotografiemi a filmy o 601. skupině speciálních sil se žáci školy měli možnost
zeptat vrchního praporčíka i na další aktuality ze života skupiny. V závěru si několik zájemců
z řad žáků 3. a 4. ročníků mělo možnost promluvit s vrchním praporčíkem o podmínkách
výběrového řízení k 601. skupině speciálních sil v Prostějově a o nově vznikající jednotce,
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Centru podpory speciálních sil v Olomouci,
kde se naši nejlepší žáci školy pokusí splnit
podmínky náročného výběrového řízeni,
a tak budou moci být zařazeni k nejlepším
jednotkám AČR. Poté vrchní praporčík
popřál žákům hodně štěstí ve studiu
a v osobním životě a nabídl jim další setkání
u nás ve škole, či jako s profesionálními
vojáky u jeho prestižní jednotky.

Maturitní plesy C4A a C4B
Dne 5. 2. 2016 a 12. 2. 2016 proběhly v sále Na Písku maturitní plesy čet C4A a C4B. Žáci
obou čet vynaložili velké úsilí při jejich
přípravě. Nepodcenit nácvik vystoupení,
půlnočního
překvapení,
nástupu
na
šerpování, ale i výzdobu sálu se vyplatilo!
Podařilo se vytvořit krásné prostředí
i atmosféru pro chvíle, na které budou
budoucí maturanti, rodiče i hosté vzpomínat.
Třídní učitelky RNDr. Zuzana Macháčková,
RNDr. Hana Nečasová i velitelé čet npor.
Ing. Radek Rubín a kpt. Ing. Pavel Rajj
mohou být na své studenty právem pyšní.

Odborné výcviky v přesunech na sněhu a lyžování 2016
V uplynulých týdnech proběhly odborné
výcviky v přesunech na sněhu a lyžování
u čtyřech čet druhého ročníku. Odborný
výcvik je tradičně školou organizován od
pátku do pátku v Deštném v Orlických
horách. Letos se ho zúčastnilo 88 žáků, kteří
se učili přesunům na sněžnicích, topografii,
běžeckému a sjezdovému lyžování.
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Výuku na škole zpestřili lektoři z šesti zemí světa
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové se
letos zapojila do projektu Edison 2016, který organizuje společnost AIESEC. V rámci tohoto
projektu působilo na škole od 29. 2. do 4. 3. 2016 šest lektorů z různých koutů světa.
Konkrétně se jednalo o Risu z Japonska, Yuana z Číny, Leilu z Gruzie, Limu z Jordánska,
Petera z Egypta a Claru z Brazílie.
Všichni lektoři byli zapojeni do výuky anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a občanské
nauky. Jejich úkolem bylo seznámit žáky se zvyky, tradicemi, památkami, přírodními
zajímavostmi a především se životem a současnou situací v zemích, z nichž pocházejí.
Prostřednictvím prezentací a krátkých videí tak žákům přiblížili to nejzajímavější ze svých
zemí. Vše prokládali poutavým vyprávěním a popisem toho, co právě prezentují. Někteří
lektoři měli připraveny i další zajímavé aktivity, díky kterým se žáci školy učili například
tradiční gruzínský tanec, arabskou abecedu, skládat origami, jíst čínskými hůlkami nebo měli
možnost si zahrát jednoduchou brazilskou míčovou hru.
Pedagogové školy si pro lektory na oplátku připravili pestrý program na odpoledne a večery.
Lektoři navštívili renesanční radnici v Moravské Třebové, kde byli uvítáni starostou města,
prohlédli si zámek v Moravské Třebové, někteří se zapojili do sportovních aktivit žáků školy.
Vrcholem celého týdne bylo uspořádání „mezinárodní vesničky“ v prostorách školní jídelny.
Zde měl každý z lektorů připraven svůj stánek, v němž představoval svou zemi - fotografiemi,
propagačními letáky, charakteristickými drobnými předměty, vlajkou apod. Jedním
z největších lákadel pak byly ochutnávky tradičních pokrmů připravených jednotlivými
lektory. Aby nezaháleli ani žáci školy, byl vytvořen tým, který podobným stylem
reprezentoval Českou republiku.
Projekt Edison již skončil a my doufáme, že splnil svůj cíl. Tím je setkávání a sbližování lidí
z různých zemí a bourání zažitých stereotypů a předsudků vůči nim.
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23. reprezentační ples
V pátek 4. března 2016 se již tradičně v sále Na Písku uskutečnil Reprezentační ples velitele
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Pozvání velitele školy plukovníka Zdeňka Macháčka přijala mimo jiné také celá řada
významných osobností politického, vojenského či kulturního života, mezi nimi senátor
Parlamentu ČR Mgr. Radko Martínek, starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš Izák,
ředitelka Odboru vzdělávací politiky SST MO JUDr. Věra Záhořík Hanychová, velitel
Posádkového velitelství Praha plukovník Milan Virt, ředitel KVV Pardubice plukovník
František Hlaváček, zástupce velitele VeV-VA Vyškov plukovník Rudolf Honzák, předseda
Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu plukovník v.v. Ing. Jaroslav
Vodička, ředitel AS-PO Ing. Martin LEHKÝ a mnoho dalších vzácných hostů. Hosty při
vstupu přivítal zástupce velitele školy a dámy navíc obdržely z jeho rukou krásnou květinu.
Slavnostní večer zahájila a celým večerem provázela reportérka TV Nova Silvie Miklošová.
Doprovodný program zpestřila vystoupení mistrovského tanečního páru Tomáš Rada a Žaneta
Brizgalová z tanečního klubu DSP Kometa Vyškov i vystoupení tanečnice Nikol Nejedlé ve
stylu street dance. K tanci a poslechu hrála hudební skupina NOVIOS. Velkým zpestřením
bylo všemi očekávané vystoupení skupiny ABBA STARS. O bohaté občerstvení se po celou
dobu staral jako již tradičně Vojenský klub Vyškov – středisko Moravská Třebová. Místenky
všech přítomných hostů byly slosovatelné, a tak si padesát pět šťastlivců odneslo domů kromě
příjemných zážitků i pěkné ceny.
Touto cestou děkujeme nejen všem organizátorům a sponzorům, ale i všem hostům, kteří se
postarali v dnešní hektické době o příjemnou atmosféru a krásný večer. Velké poděkování
patří Agentuře GONG Olomouc a VLRZ – Vojenskému klubu Vyškov.
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Vzpomínkový večer ČSBS k výročí 166 let od narození T. G. Masaryka
V pondělí 7. března 2016 se žáci naší školy zúčastnili vzpomínkového večera k výročí 166 let
od narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Vzpomínkový večer na
našeho nejvýznamnějšího prvorepublikového politika a prezidenta se konal v prostorách
Staroměstské radnice v Praze. O jeho vztahu k armádě zde hovořil náčelník Generálního štábu
Armády České republiky generálporučík Josef Bečvář a ředitel Vojenského historického
ústavu plukovník Aleš Knížek, který hovořil o zásluhách T. G. Masaryka při vzniku
československých legií. Vzpomínkový
večer byl organizován Českým svazem
bojovníků za svobodu. Předseda svazu plk.
v.v. Jaroslav Vodička během večera
vyznamenal
pamětní
medailí
I. stupně generálporučíka Josefa Bečváře
a pamětní medailí III. stupně vrchního
praporčíka Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové nadpraporčíka
Tomáše Reimera. Na závěr večera byl
promítán dokumentární film Největší Čech
top 10 – TGM.
Konference Čs. legionáři ve 2. světové válce
V pondělí 7. března 2016 se žáci Vojenské střední školy MO zúčastnili konference Čs.
legionáři ve 2. světové válce, která se
konala v Domě armády v Praze. V rámci
konference byla připomenuta historie
legionářů za 2. světové války a také
osobnost generála a prezidenta Ludvíka
Svobody, který byl nejen významným
člověkem,
ale
také
jedním
z československých legionářů. Konference
byla
obohacena
i
o
přednášku
o Volyňských Češích, o kterých zde
hovořil nejen brigádní generál Kaleta, ale
i přední vojenští historici a také doboví
pamětníci, kteří sami museli hrůzami války
ještě jako malé děti projít.
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Významné životní jubileum "stonožkového generála" Josefa Šíby
Dne 7. března 2016 oslavil „stonožkový generál“ pan generálmajor Josef Šíba významné
životní jubileum. Při této příležitosti mu žáci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové a zároveň i příslušníci Klubu vojenské historie při
této škole předali vlastnoručně vyrobenou mapu znázorňující místa nasazení jednotek AČR
v rámci operace SFOR, do kterého pan generál velmi výrazně zasáhl. Celý tento nápad byl
vytvořen ve spolupráci s mezinárodním
hnutím Na vlastních nohou - Stonožka, se
kterým pan generál jako tehdejší
představitel AČR začal spolupracovat.
Samotné předání se neslo v příjemném
duchu a po poděkování za dárek promluvil
pan generál motivačně k našim žákům
a popřál jim mnoho štěstí ve studiu
a dodal, že každý žák vojenské školy, má
v ruce pomyslnou maršálskou hůl a může
se tedy stejně jako on stát v budoucnu
generálem. Ještě jednou přejeme panu
generálovi hodně zdraví.
Den učitelů
Ve čtvrtek 24. března 2016 se konalo v sále Na Písku již jedenácté setkání učitelů
a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení z Moravské Třebové i okolních obcí.
Ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic Mgr. Lenka Greplová vyhlásila výsledky
24. ročníku ankety „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád“ a velitel
školy plukovník Zdeněk Macháček společně se starostou města JUDr. Milošem Izákem
předali „Ámosům“ z jednotlivých škol květiny a pamětní listy, stejně tak i vítězi z naší školy
– p. Ing. Otto Vaisovi. Nejvyššího počtu
hlasů v celé soutěži dosáhl stejně jako
v loňském roce pan Mgr. Přemysl Dvořák
z Gymnázia v Moravské Třebové.
Zástupci
velení školy poděkovali
pedagogům VSŠ a VOŠ MO za práci
a přítomným učitelkám předali květinu.
O velký kulturní zážitek se postaral
Armádní umělecký soubor Ondráš. Hosté
v sále ocenili profesionalitu tanečních
vystoupení a snad i načerpali do své další
práce energii, která na podiu „tekla
proudem.“
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Prezentace Posádkového velitelství Praha
Posádkové velitelství Praha je orgánem pro zabezpečení chodu posádkové služby hlavního
města republiky, celoposádkových akcí za účasti vojsk a pro řešení ostatních posádkových
záležitostí, včetně jejich návaznosti na občanskou veřejnost.
Ve středu 30. března 2016 se pro žáky naší školy uskutečnila v kinosále prezentace
Posádkového velitelství Praha, během které byl mimo jiné představen systém výcviku Čestné
stráže na reprezentačních vystoupeních
i při jiných příležitostech. V odpoledních
hodinách byla pak provedena ukázka
z činnosti Čestné stráže na nástupišti školy.
Mezi hlavní úkoly jednotek Čestné stráže
patří zabezpečení protokolárních aktivit
nejvyšších státních a ústavních činitelů
a představitelů AČR a dále zabezpečení
slavnostních, pietních a smutečních akcí.
Příslušníky tohoto jedinečného uskupení
jsou i bývalí absolventi Vojenské střední
školy MO, na což jsme náležitě hrdi!
Navázání spolupráce
Na základě pozvání ředitele Vojenské střední školy Karla Kratochvila v maďarském
Debrecínu se ve dnech 4. – 6. dubna 2016 uskutečnila návštěva delegace naší vojenské střední
školy v této jediné maďarské vojenské střední škole.
Pro zástupce naší školy byl připraven zajímavý program, v rámci kterého se seznámili
s historií, současnými úkoly a s objektem maďarské školy, zhlédli řadu ukázek z činnosti
žáků, besedovali s vybranými žáky všech ročníků školy. Součástí programu byla návštěva
5. střelecké brigády Istvána Bocskaiho, která byla spojena s přijetím u velitele brigády
a s návštěvou zajímavých míst druhého největšího města Maďarska. Zástupci obou škol
využili každou příležitost k debatám o svých zkušenostech při výchově a vzdělávání vojenské
mládeže. Očekáváme, že brzy budeme mít možnost přivítat zástupce maďarské vojenské
střední školy u nás, abychom i my mohli
prezentovat jedinou vojenskou střední
školu České republiky.
Význam a důležitost navázání spolupráce
podtrhovala i přítomnost přidělence obrany
České
republiky
akreditovaného
v Maďarské republice brigádního generála
Zdeňka Jakůbka, přidělence obrany
Maďarské
republiky
akreditovaného
v České republice plukovníka Istvána
Taliana a zástupce Ministerstva obrany
Maďarska podplukovníka Zoltána Szabóa.
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Na přivítání v Lánech
V pondělí 11. dubna 2016 se žáci VSŠ a VOŠ MO zúčastnili příjezdu rakouského prezidenta
do Stochova, kde jej přivítal prezident republiky Miloš Zeman. Žáci byli symbolicky oděni
v historických uniformách československých legionářů, kteří působili v Rusku, Francii
a Itálii. Po slavnostním přivítání byla odhalena pamětní deska, která připomíná 95 let od
návštěvy prvního rakouského prezidenta
Michaela Heinische u T. G. Masaryka.
Dále
žáci
uctili
památku
prvního
československého prezidenta na hřbitově
v Lánech, kde položili kytici. Akce byla
zakončena návštěvou Muzea T. G. Masaryka
v Lánech, kde bylo možné prohlédnout si
nejen osobní věci našeho prvního prezidenta,
ale i předměty, které se používaly ve 20.
letech minulého století.
Military Death March
Poslední dubnový víkend se v blízkém i vzdálenějším okolí města Vimperk pořádal třetí
ročník pochodu Military Death March. Tento pochod je věnován uctění památky obětí
pochodu smrti, který proběhl na konci války v roce 1945 a na následky vyčerpání nebo
násilnou smrtí při něm zahynula téměř stovka žen přinucených tento pochod absolvovat.
Účastníci současného pochodu absolvovali trasy o délce 30 nebo 75 km a měli možnost na
svých trasách projít nejen části terénu, kde
tehdy pochod smrti probíhal, ale také
poznat zajímavá památná, pietní nebo
turistická místa.
K absolvování delší trasy se rozhodlo
8 žáků naší školy z prvního, druhého
i třetího ročníku. Kratší varianty pochodu
jsem se zúčastnil s pěti děvčaty z čety C3B.
I přes velmi proměnlivé a nepříznivé počasí
se nám všem podařilo pochod úspěšně
dokončit a uctít tak památku zemřelých, na
jejichž počest se tento pochod pořádá.
Romeo a Julie v Mahenově divadle
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 navštívili vybraní žáci druhého a třetího ročníku vojenské střední
školy divadelní představení Romeo a Julie
v brněnském Mahenově divadle.
Tato
klasická
tragédie
Williama
Shakespeara sice trvala dvě a půl hodiny,
ale ani chvíli nenudila. Žáci ocenili
výpravu, herecké obsazení a výkony všech
účinkujících, které měli možnost sledovat
z lóží. Všichni si pochvalovali, že byli
vtaženi do příběhu odehrávajícím se
v italské Veroně, a už se těší na další
představení.
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Slavkovské memento 2016
Dne 26. dubna 2016 se studenti 2. ročníku naší školy zúčastnili slavnostního aktu předávání
cen soutěže „Slavkovské memento 2016“.
Během cesty do Slavkova navštívili
památník Mohyla míru a památník na kopci
Žuráň, kde měl Napoleon během bitvy
u Slavkova svůj hlavní stan. Poté se již žáci
odebrali do zámku Slavkov-Austerlitz, kde
probíhalo v slavnostním sále předávání cen.
Po krátkém přivítání ředitele soutěže Jiřího
Blažka se již začaly vyhlašovat výsledky.
Z naší školy získali žáci C2C Jaroslav
Kubánek a Pavel Mikule Pamětní list,
Jakub Šumpík obdržel čestné uznání
a studentka C2B Ivana Pelcová obsadila
3. místo, všichni v kategorii próza.
Stovky budoucích vojáků obléhaly Moravskou Třebovou
Ve dnech 25. až 27. dubna proběhly ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO
v Moravské Třebové přijímací zkoušky zájemců o studium na této škole. Po roce se opět
otevřely brány školy pro ty, kteří se rozhodli svůj život zasvětit armádě. Ti šťastnější, kteří
prošli zdravotními prohlídkami, museli nyní naplno uplatnit svoje vědomosti při přijímacím
řízení na tuto prestižní a jedinou školu svého druhu v republice.
„Nároky jsou vysoké a zájem veliký, takže ne každý, který uspěje v přijímacím řízení, má
jistotu, že se stane i žákem naší školy,“ tvrdí velitel školy plukovník Macháček. Jeho slova
podporuje skutečnost, že do budoucích prvních ročníků může nastoupit pouze každý třetí
uchazeč. A právě pouze sto dvacet nejlepších se bude od nového školního roku moci pyšnit,
že jsou žáky školy, která je nositelkou tradic, má hlubokou historii a disponuje nadčasovým
a moderním zázemím.
„Jsem ráda, že i dívky se mohou na studia přihlásit,“ říká zadýchaně drobné modrooké děvče,
které v teplákové soupravě právě absolvovalo zkoušku tělesné zdatnosti.
„Škola do prvních ročníků plánuje přijmout nejméně třicet děvčat, která uspějí. Těší mě, že je
již přežitkem názor, že studium na naší škole se hodí pouze pro chlapce,“ sděluje dále velitel
školy.
Uchazeči, kterých jsme se zeptali, čeho se nejvíce bojí, tvrdili, že největší obavy mají právě
z tělesného přezkoušení, jež je nedílnou
součástí přijímacích zkoušek.
A co od studií na škole očekávají?
Především jasnou budoucnost a uplatnění
v životě. Někteří se těší, že si obléknou
maskáče a budou se věnovat především
výcviku a střelbě. Je nutné ale připomenout,
že se vojenská střední škola prioritně
věnuje středoškolské výuce. Vojenské
předměty jsou pak součástí výuky, která
musí žáky školy připravit ke standardní
státní maturitní zkoušce a k získání úplného
středoškolského vzdělání.
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„Není snad kluk, který by si v dětství nehrál na vojáka. Mnohým to vydrží a stane se to jejich
životním cílem. Poté to ale již přestává být hrou a stává se posláním. A my jsme ti první, kteří
je musíme na takové poslání připravit, vybavit, a to nejen kvalitní výukou, ale i mravenčí
prací na utváření jejich osobnosti. Jen tak mohou následovat své předchůdce, kteří díky studiu
na naší škole a své vojenské kariéře dosáhli mnoha výrazných úspěchů,“ zaznělo na konci
rozhovoru z úst plukovníka Macháčka.
„Provianťáci" se sešli v Moravské Třebové
Ve dnech 28. a 29. dubna 2016 proběhlo v prostorách Vojenské střední školy a Vyšší odborné
školy MO v Moravské Třebové odborné shromáždění pracovníků odpovědných za oblast
proviantní služby rezortu MO. Zaměstnání organizovala Agentura logistiky, která požádala
Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO o zabezpečení prostor k samotnému
provedení shromáždění, včetně zabezpečení ubytování a stravování přítomných. Ze strany
vojenské střední školy bylo zázemí potřebné pro provedení akce připraveno na vysoké úrovni.
Hlavními tématy zaměstnání byly kalkulace finančních prostředků, správa a údržba katalogu
ISL proviantního materiálu včetně vyřazování, zásady outsourcingu a smluvního stravování,
analýza kontrolních zjištění v oblasti hospodaření s majetkem státu, seznámení se současnou
technologií pro přípravu stravy ve velkých provozech a v polních podmínkách (prezentovaly
firmy HOSPIMED a KÄRCHER), zásady
hygieny v oblasti stravování, zpracování
ekonomiky výživy, nákladovosti apod. Pro
všechny přítomné mělo zaměstnání přínos
jak po stránce odborné, tak společenské.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná
škola MO v Moravské Třebové se
dokázala vypořádat s náročností celé akce
a je připravena zabezpečit i podobné
aktivity na požadované úrovni ve prospěch
ostatních organizačních celků AČR.
71. výročí osvobození Ostravska
Dne 29. dubna 2016 se 20 žáků naší školy pod vedením rtm. Radka Šulce zúčastnilo
slavnostní akce pořádané u příležitosti 71.
výročí ukončení 2. světové války
u památníků v Hlučíně, Boleticích, Štítině,
Hrabyni a Dolní Lhotě. Při pietních aktech,
na nichž se připomínalo hrdinství
československých vojáků, naši žáci kladli
kytice k památníkům a vzdávali poctu
všem padlým vojákům. V obci Štítina se
také vzpomínalo na generála Heliodora
Píku, rodáka a významného představitele
československého
protinacistického
odboje. Slavnostní akce byla ukončena na
Základní škole v Dolní Lhotě, kde žáci
zdejší školy připravili doprovodný
program.

53

Výroční zpráva
Spolupráce školy se 102. przpr z Prostějova
Na začátku dubna 2016 se uskutečnila beseda žáků školy s vrchním praporčíkem 102.
průzkumného praporu z Prostějova. Vrchní praporčík seznámil žáky s historií, tradicemi
a
systémem
velení,
řízení
a přípravy pro zahraniční operace.
Žáci byli také obeznámeni
s
operacemi,
kterých
se
„stodvojka“ do dnešní doby
zúčastnila. Po zajímavé prezentaci,
která
obsahovala
převážně
fotografie ze života praporu, měli
žáci možnost dozvědět se další
informace a aktuality z tamního
dění. Ke konci besedy si několik
zájemců z řad žáků 3. a 4. ročníků
mělo
příležitost
popovídat
s vrchním praporčíkem o možnosti služby u této jednotky.
Ke konci dubna 2016 se 5 vybraných žáků 4. ročníku a 2 žáci z 3. ročníku zúčastnili návštěvy
kasáren 102. przpr v Prostějově, kde k nim po příjezdu promluvil i velitel praporu
a nabídl jim možnost sloužit po ukončení studia u jeho jednotky. Žáci navštívili jak
průzkumnou rotu, tak hlavně rotu bezpilotních průzkumných prostředků, kam by někteří naši
žáci měli po absolvování základního kurzu ve Vyškově nastoupit. Velitel roty společně se
svými rotmistry představil jednotku a vojáci žákům ukázali bezpilotní stroj „RQ-11B Raven“,
který používají při výcviku a vojenských cvičeních. Dále studenti zhlédli film o novém
moderním bezpilotním prostředku „Scan Eagle“, který nyní operuje na základně Bagram
v Afghánistánu. Věříme, že naše škola bude i nadále se 102. przpr v Prostějově a dalšími
jednotkami AČR spolupracovat, a žáci tak získají reálné a autentické poznatky přímo ze
života útvarů.
Pietní akt k připomenutí 71. výročí ukončení 2. světové války
V pátek 6. května 2016 se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové
války. Za účasti starosty města Moravská Třebová JUDr. Miloše Izáka, vojáků z povolání,
občanských zaměstnanců a žáků
školy
byl
položen
věnec
k památníku padlých a minutou
ticha byly uctěny oběti 2. světové
války. „Nacismus mohl být
poražen jen pevnou vůlí všech,
kteří nezradili ideál lidské svobody
a
důstojnosti,“
zaznělo
při
vyhlášení rozkazu ministra obrany
ke Dni vítězství - 8. května 1945.
Po závěrečných tónech státní
hymny poděkoval velitel školy
všem za účast a pietní akt byl
ukončen.
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Exkurze do Terezína
Dne 17. května 2016 se žáci čet C2A a E3A zúčastnili exkurze do města Terezín, kde se za
druhé světové války nacházelo židovské ghetto, a do Památníku Terezín v nedaleké Malé
pevnosti. Nejprve je v muzeu ghetta uvítali milí a zkušení průvodci, kteří jim popsali
a vysvětlili denní chod ghetta i život a osudy některých jeho obyvatel. Následně si žáci
prohlédli další významná místa tohoto města, jako je židovská modlitebna, kasárna
wehrmachtu či márnice a židovský hřbitov, kde jsou pohřbeny tisíce obětí holocaustu.
Nejvíce ze všeho žáky nadchla návštěva Malé pevnosti, která sloužila jako politická věznice
již za dob rakouské monarchie. Byla zde
vězněna řada důležitých a známých
osobností (např. Gavrilo Princip). Toto
místo bylo sídlem násilí a často také smrti.
Dýchla tak na ně smutná a krutá historie
věznice, přičemž život v nelidských
podmínkách, které zde musely panovat, si
mnozí z nich nedovedou ani představit.
Exkurze dala žákům mnoho nových
vědomostí a přiblížila jim krvavé dějiny
druhé světové války na našem území.

Týden otevřených dveří pro mateřské školy
Ve třetím květnovém týdnu v rámci „Týdne otevřených dveří pro moravskotřebovské
mateřské školy“ navštívilo ve dnech 17.
a 18. května 2016 areál naší školy téměř
150 dětí, kterých se hned za branami školy
ujali žáci čety C1B a C1C, aby je po celou
dobu doprovázeli. První společná cesta je
dovedla
do
muzea,
následovala
překážková dráha, hody freesbee na koš,
ukázky a možnost vyzkoušení si vojenské
výstroje a na závěr ještě „kolečko“ na
stadionu. Při loučení se s dětmi z úst
nejednoho dítěte zazněl dotaz: „Kolik ještě
tříd, abych mohl(a) být vojákem?“
Lurdy 2016
Ve dnech 19. - 23. května 2016 se jako každoročně zúčastnili žáci naší vojenské školy
společně s velitelem čety a vrchním praporčíkem mezinárodní vojenské pouti
v jihofrancouzském městě Lurdy, kde letos proběhl již její 58. ročník. V podvečer 20. května
zahájil akci přivítací ceremoniál v podzemní bazilice Pia X., na němž byly představeny
přítomné armádní jednotky. Po nastoupení vlajkonošů a zástupců všech zúčastněných zemí se
konala duchovní část. Při napochodování české jednotky do baziliky se přihodilo něco
nečekaného. K žákům přistoupil bývalý voják US Army (který sloužil s českými jednotkami
v Afghánistánu) s fotkou českých padlých vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení a společně
s nimi uctil jejich památku u české státní vlajky. Atmosféra prostředí tak získala pro žáky
ještě větší prožitek. Pestrost uniforem téměř pětatřiceti armád světa s několika vojenskými
hudbami, to vše rozhodně stálo za 60 hodin strávených v autobuse na cestě dlouhé téměř čtyři

55

Výroční zpráva
tisíce kilometrů do Lurd a zpět. V sobotním programu se žáci společně fotografovali před
Růžencovou bazilikou, zapálili české svíce v místech, kde se Bernardetě zjevila Panna Marie
a poté následovala česky sloužená mše svatá. Zapálení svíce symbolizovalo modlitbu za
vojáky bojující za mír mezi národy. Po mši si prošli žáci křížovou cestu – ve směru od
baziliky a dál kolem stanového tábora. Druhý den byl zakončen průvodem se svícemi – tzv.
mariánským procesím. Vyvrcholením obou večerů byla mezinárodní družba mezi účastníky
doprovázená sdílením a výměnou drobných upomínkových předmětů a výstrojních součástek.
V neděli dopoledne uzavřela program mezinárodní vojenská mše svatá konající se opět
v bazilice Pia X., po níž následoval závěrečný ceremoniál.

Vzpomínková akce Hlučín – Darkovičky 2016
28. května 2016 se v areálu československého opevnění Hlučín - Darkovičky po dvou letech
uskutečnila vzpomínková akce k 71. výročí ukončení II. světové války a k 78. výročí
mobilizace v květnu roku 1938, na které se žáci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové podíleli zabezpečením pořadatelské služby.
Slezské zemské muzeum ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím, městem Hlučín
a kluby vojenské historie připravilo vojenskou přehlídku bojových akcí připomínajících nejen
události roku 1938, ale také významnou úlohu československého opevnění na konci II.
světové války, kdy pevnosti využívala německá armáda k obraně před postupujícími vojáky
4. ukrajinského frontu.
Význam této akce zdůraznil také ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plk. Ing.
Jaroslav HRABEC. „Boje, zde v prostoru
Hlučínska, byly součástí Ostravské
operace, která je jednou z významných
vojenských operací konce II. světové
války. Stejně jako mobilizace v květnu
1938, tak i tato operace patří k dějinnému
odkazu, k němuž se současná armáda hlásí
a který je součástí jeho tradic. I proto
DARKOVIČKY 2016 patří mezi hlavní
prezentační akce rezortu Ministerstva
obrany ČR.“
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Ústní část maturitních zkoušek
Druhá polovina měsíce května se na škole již tradičně nesla v duchu ústních maturitních
zkoušek. Ve dnech 17. – 19. května 2016 maturovali žáci dálkového studia v oboru Podnikání
a v následujícím týdnu, tj. 23. – 27. května, žáci tří tříd Technického lycea. Ve společné části
všichni povinně skládali zkoušku z českého jazyka a literatury, volitelně pak 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 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.
Výsledky byly uspokojivé a odpovídaly
celorepublikovému průměru. Studenti
výborně zvládli zkoušku z anglického
jazyka,
problémy
se
vyskytly
u didaktického testu z matematiky a u ústní
zkoušky z českého jazyka a literatury, kde
maturanti podcenili maturitní četbu
a následně neuspěli při rozboru
uměleckého textu.
Celostátní hry mládeže PLAMEN
Ve dnech 27. – 28. května 2016 proběhlo v prostorách sportovního areálu Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové okresní kolo hry v požárních
disciplínách
PLAMEN.
Akci
zabezpečovalo ORM při OSH Svitavy za
podpory MŠMT. Přibližně 500 nejmladších
hasičů z 23 sborů dobrovolných hasičů
soutěžilo ve dvou dnech v disciplínách
požární útok s překážkami CTIF, štafetový
běh s překážkami CTIF na 400 m, štafeta
požárních dvojic, běh s překážkami na 60 m
a štafeta 4x 60 m. Požárnímu klání
přihlížely stovky nadšených návštěvníků,
mezi nimiž byla i řada významných
osobností
politického,
hasičského
a kulturního života.
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Slavnostní vyřazení absolventů VSŠ MO v Moravské Třebové
Ve čtvrtek 2. června 2016 se v prostorách areálu školy konalo slavnostní vyřazení absolventů,
žáků 4. ročníku denního studia a 3. ročníku dálkového studia. Této akce se zúčastnilo mnoho
významných hostů.
Slavnostní vyřazení mělo dvě části, akademickou a vojenskou. Akademická část probíhala
v Domě armády v sále Na Písku. Absolventi převzali z rukou třídních učitelů maturitní
vysvědčení a ročenky školy. K jejich úspěchu jim následně pogratuloval velitel školy plk. gšt.
Ing. Zdeněk MACHÁČEK a zástupce náčelníka GŠ AČR – inspektor AČR generál major Ing.
Jaroslav KOCIÁN. Vojenská část vyřazení se konala v areálu školy u památníku.
K absolventům promluvili zástupce náčelníka GŠ AČR – inspektor AČR generál major Ing.
Jaroslav KOCIÁN, starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš IZÁK a za
Československou obec legionářskou plk. v. v. Jiří VLASÁK. Třem absolventům školy
- Anetě ANDRÝSKOVÉ, Dušanu KADLECOVI a Ondřeji RYCHTAŘÍKOVI byly předány
pamětní mince Československé obce legionářské. Za výtečné a velmi dobré studijní výsledky
po celou dobu studia byl velitelem školy udělen a předán pamětní odznak školy žáku
dálkového studia četaři Janu ZACHOVI.
Nakonec za všechny absolventy vystoupila
Adéla GERIŠEROVÁ. Poděkovala všem
učitelům a velitelům za práci a rodičům za
péči a zázemí. Svou řeč ukončila citátem
T. G. Masaryka: „Člověk si musí najít svou
cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi
brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo
zabloudí.“
Státní hymnou a slavnostním pochodem byl
oficiální akt vyřazení ukončen včetně
tradičního vyhazování „lodiček“, které
létaly vzduchem.
Výcvik boje zblízka
Ve dnech 23. až 27. května 2016 proběhl výcvik ve speciální tělesné přípravě - boji zblízka,
který byl určen žákům třetího ročníku a uskutečnil se pod vedením kpt. Petra Tataláka
a instruktorů ze 42. mpr Tábor.
Intenzivní výcvik byl rozdělen do tří fází. V první fázi absolvovali žáci vstupní přezkoušení
jednotlivce, které se skládalo z vytrvalostního a silového testu. Test začínal vytrvalostní částí
- během na vzdálenost 4,0 km v oděvu vz. 95 a hned po doběhnutí žáci pokračovali silovou
částí – 60x lehy sedy a 30x kliky. Na splnění testu měli 25 minut. Při testu nebyly rozdíly
mezi dívkami a chlapci, všichni měly stejné normy. Druhá fáze se skládala z výcviku technik
boje zblízka, a to základních technik, technik
boje na zemi, kontaktního boje a obranných
technik proti neozbrojenému protivníkovi.
A nelze opomenout zvyšování fyzické
a psychické odolnosti formou posilovacích
a zpevňovacích cvičení jednotlivce a skupin
a zábavných her. Závěrečnou třetí fází výcviku
bylo výstupní přezkoušení jednotlivých čet.
Test se skládal z běhu na 6,0 km, silové části
- 50 kliků, 50x lehy sedy a 50 dřepů
a následného běhu 1,5 km s časovým limitem
do jedné hodiny.
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Náš žák vítězí v Jincích
3. kolo běžecké ligy AČR pro rok 2016
uspořádal dělostřelecký pluk v Jincích. Na
akci nechybělo družstvo naší školy, které
se letos opět pravidelně zúčastnilo. Co se
ale stalo v historii běžecké ligy vůbec
poprvé, je to, že absolutním vítězem se stal
žák naší školy Radek Výkrutík ze C3C. Na
trati dlouhé l0 km s několika náročnými
výběhy i seběhy loukami i lesem si poradil
se všemi soupeři a sám proběhl vítězně
cílem. Tak se naše škola dostala mezi první
v hodnocení útvarů armády AČR.
Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka
Ve středu dne 8. června 2016 přivítala VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové předsedu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, který v rámci výjezdů do různých měst
republiky zavítal také mezi žáky naší školy. Toto setkání se uskutečnilo společně s hejtmanem
Pardubického kraje Martinem Netolickým a starostou města Moravská Třebová JUDr.
Milošem Izákem v sále Na Písku.
Po krátkém přivítání velitelem školy plk.
gšt.
Ing.
Zdeňkem
Macháčkem
následovala beseda, v jejímž úvodu
předseda Poslanecké sněmovny Jan
Hamáček seznámil žáky s tím, co obnáší
jeho funkce a co patří mezi jeho hlavní
úkoly. Dále hovořil o mezinárodní
politice, o pozici ČR v Evropě i ve světě
a samozřejmě nešlo opomenout téma
evropské
migrační
krize.
Beseda
pokračovala dotazy žáků a nesla se ve
velmi příjemné a neformální vlně.
Žáci školy na Katedře letectví a letecké techniky na Univerzitě obrany v Brně
V měsíci květnu dvanáct vybraných žáků školy navštívilo Katedru letectví a letecké techniky
na Univerzitě obrany v Brně. Žáci byli vybráni ze všech tříd prvního až třetího ročníku,
kritériem výběru byly dobré studijní výsledky a také případný zájem o další studium. Celá
akce probíhala ve spolupráci s CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy
a sportu, p. o.), které se v rámci projektu obranného výzkumu zabývá problematikou letové
zátěže a jejím vlivem na efektivitu výcviku vojenských pilotů.
Žáci se v průběhu dvou dnů seznámili se základy pilotáže na leteckých trenažérech, na nichž
probíhá standardní výcvik současných studentů
univerzity, budoucích pilotů. Po zvládnutí základních
operací trénovali přistávací manévr a následně měli
možnost vyzkoušet si let za ztížených povětrnostních
podmínek. Žáci dosáhli velmi dobrých výsledků
a jejich výkony i disciplína byly hodnoceny velmi
pozitivně. Získané zkušenosti i zážitky z celé akce tak
mohou být pro naše žáky motivací k dalšímu
vzdělávání a osobnímu rozvoji.
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Pochod I.P.A. v Hranicích
Dne 11. června 2016 proběhl v Hranicích
2. ročník pochodu I.P.A., který pořádaly
složky místní policie spolu s tamějšími
vojenskými útvary. Možnost účasti využilo
i mnoho našich žáků. Absolvovali pochody
po okolí Hranic a v přilehlých obcích,
které byly dlouhé 28 nebo 40 kilometrů.
Všichni stanovené trasy úspěšně prošli
a v limitu dokončili. Velmi dobře zvládli
pochod
Ondřej Podeszva a Markéta
Vyšínová kteří celou kratší trasu běželi.
Pietní akt ve Vlkoši u Kyjova
Druhou červnovou neděli se žáci Václav Burian, Ondřej Škarek, Jakub Mlýnek a Jindřich
Zachrla zúčastnili tradičního vyvrcholení oslav již osmého ročníku akce „Vlkošské dny
vojenských tradic.“ Svou účastí podpořili
hladký průběh akce a vypomohli při její
závěrečné fázi, kdy byl na místním
hřbitově proveden pietní akt k uctění
památky padlých ve světových válkách
a v novodobých válečných konfliktech.
Rovněž byla věnována vzpomínka
místnímu rodáku generálu Sergeji Ingrovi.
Výpomoc a aktivitu žáků ocenili slovy
chvály místní občané i přítomný bývalý
velitel školy plk. v.v. Ing. Jindřich Dědák.
Z prváčků se stávají budoucí vojenští profesionálové
Blíží se konec školního roku a z nezkušených prváčků se stávají právoplatní studenti
Vojenské střední školy MO. Požadavky jsou stále náročnější, počet kliků se zvýšil a běhy se
rapidně prodloužily. Už to nejsou ti zmatení ‚‚návštěvníci‘‘, nýbrž vlastenci se zájmem
studovat vojenský obor.
Týden vojenské přípravy probíhal v termínu 23. – 27. května 2016.
První den byli žáci připravováni k absolvování případného bojového poplachu. Hned po
nácviku překročili brány školy a vyrazili na pochod obohacený o topografickou přípravu.
Součástí bylo také procvičování taktických signálů a zkouška fyzické zdatnosti. Odpoledne
pak následovalo čištění materiálu. V úterý následoval přesun a simulace přežití v tísni. Přesun
probíhal v ‚‚plné polní.‘‘ Žáci byli poučeni o správné a bezpečné technice stavění přístřešků
a o způsobech rozdělání ohně a vše si vyzkoušeli také prakticky.
Ve středu předvedli žáci své znalosti taktických signálů a střelby. Odpoledne následoval hod
granátem. Nejnáročnějším dnem byl čtvrtek. Ráno proběhl pořadový nácvik a výcvik na
vojenské překážkové dráze. Oblíbeným „pořadovkám“ byl věnován i pátek.
Byl to vyčerpávající, ale opravdu přínosný týden.
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Výcvik na skalách žáků 2. ročníku
Ve dnech 21. – 23. června 2016 absolvovali žáci 2. ročníku
jednodenní výcvik ve vojenském lezení. Výcvik probíhal na
skalách Dráteničky ve Žďárských vrších pod vedením
instruktorů ze 153. ženijního praporu Olomouc a učitelů učební
skupiny managementu a tělovýchovy. Hlavními body výcviku
bylo lezení po skále, slaňování a postup po fixním laně. Vše
probíhalo v maskáčích a v kanadách tak, aby byl patrný rozdíl
mezi sportovním a vojenským lezením. Žáci sice měli už za
sebou 12 hodin výcviku z lanového centra, z lezeckého
trenažéru Jakub, lezecké teorie, ale výcviku na skalách se nic
nevyrovná.
Přežití v tísni žáků 1. ročníku
Ve dnech 6. – 16. června 2016 absolvovali žáci 1. ročníku 30 hodin výcviku v přežití v tísni
pod vedením učitelů učební skupiny managementu a tělovýchovy. Výcvik začínal ráno
v 7:45 h. výběrem zbraní ze zbrojního skladu. Pokračovala kontrola a uspořádání neseného
materiálu. Dále probíhalo rozdělení povinného materiálu do taktické vesty, ostatní materiál
byl umístěn do batohu (spacák, oblečení, jídlo, 4,5 litru vody, atd.), následovalo nasazení
helmy na hlavu a uchopení zbraně do ruky. Dále se plánoval přesun a mohlo se vyrazit. Trasa
byla krátká, pouze do výcvikového prostoru Srnčí, kde se odehrával zbytek výcviku. I tak 15
kg navíc ke své váze dalo některým dost zabrat.
Hlavním bylo žáky naučit stavět přístřešky pro jednotlivce i družstvo, rozdělávat oheň
různými způsoby (sirkou, křesadlem, lupou či pomocí směsí chemických látek) a za použití
materiálu, které má voják u sebe nebo najde v přírodě. Dále se učili stavění ohnišť pro různé
druhy přípravy stravy. Den se blížil ke konci a bylo načase uplatnit vše, co se studenti
v průběhu dne naučili. Postavit přístřešek,
uvařit jídlo, rozdělit si hlídky a jít spát.
Další den začíná v 5:30. Vaří se čaj, balí se
věci, stavějí se další ohniště. Některým to
jde lépe, jiným trochu hůř. Takže znovu
a lépe. Přístřešky se rozeberou a znovu
postaví, ohně se uhasí, zakopou a vybudují
jinde, ale tentokrát už s lepším výsledkem.
Sluníčko vystoupalo nejvýš, jak mohlo,
a tak nastal čas se vrátit. 15 kg na sebe,
mapa do ruky a pomalým krokem zpátky
do školy. Přežití končí, čištění věcí začíná.
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Na Bahnech jsme letos prožili tropická vedra
Dne 25. června 2016 probíhal v bývalém vojenském prostoru Brdy „Den pozemního vojska
BAHNA 2016.“ S organizací této akce pomáhalo aktivně 80 žáků naší školy.
Jako každý rok, tak i letos byla nejúspěšnější ukázka MUSADA, kterou si připravili žáci
druhého ročníku Miroslav Tonyka, Jakub Mlýnek, Antonín Bareš a Václav Nekvinda. Tuto
záživnou ukázku zhlédly desítky diváků
a
našim
„musaďákům“
nakonec
poděkovaly velikým aplausem. Ostatní žáci
měli za úkol spolu s příslušníky AČR
hlídat prostory zakázané pro veřejnost,
případně
poskytovat
informace
návštěvníkům o programu akce BAHNA
2016.
Akce se zúčastnilo velké množství diváků
i účinkujících. K vidění byly dynamické
i statické ukázky AČR, Vojenské policie
a ostatních složek IZS. Zajímavým
zpestřením byly především ukázky
historických vojenských klubů.
Slavnostní nástup školy k ukončení školního roku 2015/2016
U příležitosti ukončení školního roku 2015/2016 se v Den ozbrojených sil, 30. června 2016,
uskutečnil slavnostní nástup žáků a zaměstnanců VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Dle
Výpisu z výnosu ministra obrany ČR byly uděleny medaile za službu v ozbrojených silách
ČR I. stupně npor. Pavlu POLÁŠKOVI a II. stupně npor. Romanu BRABCOVI a npor.
Miroslavu KLOSOVI. Následně byli nejlepší žáci školy odměněni velitelem školy plk. gšt.
Zdeňkem MACHÁČKEM pochvalami, odznaky školy a věcnými dary. Z důvodu ukončení
pracovního poměru u VSŠ a VOŠ MO
v Moravské Třebové byl velitelem školy
udělen panu Vladimíru MUSILOVI
děkovný list za práci ve prospěch vojenské
střední školy. Vojenskou atmosféru
znásobil proslov trenéra reprezentace
České republiky v letecké akrobacii pana
Stanislava BAJZIKA, o činnosti letiště
v Moravské Třebové, Starém Městě čímž
Zároveň požádal žáky o spolupráci při
konání Mistrovství Evropy v letecké
akrobacii. Slavnostní nástup školy byl
ukončen přáním krásných prázdnin.

Zdroje:
www.acr.cz
vlastní fotografie
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