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.

Obsah:
1) Základní údaje o škole

3

2) Charakteristika školního roku 2016/2017 a splnění hlavních úkolů školy

6

3) Přehled oborů vzdělání

7

4) Personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

10

5) Údaje o přijímacím řízení

11

6) Údaje o počtu žáků

13

7) Údaje o procesu vzdělávání

14

8) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

15

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

19

10) Údaje o prevenci rizikového chování

23

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

28

12) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

29

13) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti a poskytování informací

29

14) Údaje o stavu a modernizaci učební výcvikové základny

31

15) Základní údaje o hospodaření školy

33

16) Průřez průběhem školního roku

35

2

Výroční zpráva
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 reformní 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

56 let

Zástupce velitele - podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ

49 let

Náčelník štábu - podplukovník Ing. Viliam BEKE

54 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
Výroční
zpráva
Vojenské střední školy a Vyšší
odborné
školy MO v Moravské Třebové
k 1.10.2016
Velení
Velitel školy
vrchní praporčík
asistent

zástupce velitele

referent společné státní správy
a samosprávy (právník)

Oddělení vzdělávání
Štáb
náčelník štábu

vedoucí starší důstojníkspecialista
učitel

Personální pracoviště
personalista
personalista

psycholog
starší důstojník-specialista
pracovník štábu
2x organizační pracovník

Učební skupina jazyková
a humanitní

Organizační a plánovací odd.

vedoucí skupiny

náčelník oddělení

Skupina humanitní
služby
vedoucí skupiny
knihovník
2x produkční a
prog. pracovník
pedagog volného
času

zást. ved. skupiny

vedoucí starší důstojník

11 x učitel
Učební skupina
přírodovědná

Pracoviště OI
admin. a spis. prac.
Pracoviště KIS
vedoucí
správce IKT

vedoucí skupiny
zást. ved. skupiny

Pracoviště OMO
pracovník štábu

5 x učitel

Oddělení logistiky
náčelník oddělení

Školní prapor

Učební skupina základních
odborných předmětů

vedoucí starší důstojník
pracovník štábu

1. školní rota
VR - vychovatel
ZVR - vychovatel
výkonný praporčík
7 x VČ - vychovatel

2. školní rota

vedoucí skupiny

VR - vychovatel

zást. ved. skupiny

ZVR - vychovatel

8 x učitel (2 VZP)

výkonný praporčík

revizní technik
Pracoviště logist.
informační služby
2x účetní
Skupina služeb

Učební skupina managementu
a tělovýchovy

náč. skupiny
2x prac.štábu
3x řidič
skladník

náčelník skupiny
vedoucí st. učitel

Finanční skupina

starší učitel

náčelník skupiny

starší instruktor

účetní

4 x učitel

2x rozpočtář

provozář
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2) Charakteristika školního roku 2016/2017 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 2017“, 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 C1A třídní učitelky RNDr. Zuzany MACHÁČKOVÉ 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 vyučovaných 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
přijímacího

kritérií

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,
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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 2016/2017 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

o.z. Mgr. Andrea MARTINKOVÁ (1. pololetí)

a humanitní

o.z. Mgr. Josef KUČERA (2. pololetí)

Vedoucí učební skupiny přírodovědné

o.z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ

Vedoucí učební skupiny základních
odborných předmětů
Náčelník učební skupiny managementu a
tělovýchovy

o.z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

mjr. Mgr. Marek HEIDINGSFELD
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Chod

školy

vojenských

zabezpečovali

zařízení

i

nacházejících

pracovníci
se

dalších

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. Bc. Ondřej KOMŮRKA studuje obor Učitelství anglického jazyka pro základní
a jazykové školy v navazujícím magisterském studiu
 o.z. Mgr. Václav KOSTELNÍK ukončil 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 38 je plně kvalifikován, kromě jednoho pedagogického
pracovníka, který studuje magisterské studium. Věkový průměr je cca 46 roků.
Vzdělání

PaedDr. RNDr. Ing.

Mgr.

Bc.

Bez titulu
s ped. vz.

Vysokoškolské

1

5

8

17

1

6

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
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značný. Bylo podáno celkem 331 přihlášek (221 chlapců a 119 dívek). K přijímacím
zkouškám se dostavilo 315 uchazečů, z toho 202 chlapců a 113 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

202 Ch
113 D

63 Ch
27 D

63 Ch
27 D

90

90

315

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

30

27 M
1Ž

27 M
1Ž

27 M
1Ž

54

Celkem:

30

28

28

28

28

6) Údaje o počtech žáků
Ve školním roce 2016/2017 měla škola celkem 20 tříd s 483 žáky (383 žáků denního
studia a 99 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 2016/2017 ukončilo, přerušilo nebo nepostoupilo do vyššího
ročníku studia 33 žáků denního studia a 19 žáků dálkového studia.
Skutečný stav žáků k 31. 8. 2017 (po opravných zkouškách)
Třída
C1A

Zahájilo šk. Rok
31

Ukončilo šk. rok
28

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
3

C1B

31

28

-

3

C1C

28

21

1

8

E1A

25

22

-

3

C2A

21

18

-

3

C2B

25

23

-

2
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Třída
C2C
E2A
C3A

Zahájilo šk. Rok
24
27
19

Ukončilo šk. rok
22
23
16

Přestup z jiné SŠ (+)
-

Ukončení (-)
2
4
3

C3B

26

26

-

-

C3C

20

19

-

1

E3A

18

17

-

1

C4A

23

23

-

-

C4B

23

23

-

-

C4C

22

22

-

-

E4A

20

20

-

-

T1A

33

26

-

7

T2A

22

12

-

10

T2B

22

20

-

2

T3A

22

22

-

-

Celkem

482

431

1

52

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.
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.
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8) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Na konci školního roku 2016/2017 bylo ke dni 31. 8. 2017 klasifikováno celkem 456
žáků (1. - 4. ročníku VL + TL + EL a 1. – 3. ročníku PO). Z tohoto počtu bylo 365 žáků
čtyřletého denního studia a 91 žáků dálkového studia.
Čtyřleté denní studium: z celkového počtu 365 žáků prospělo 5 žáků s vyznamenáním, 319
prospělo, 20 neprospělo, 21 nehodnoceno.
Tříleté dálkové studium - z celkového počtu 91 žáků 84 prospělo a 7 žáků neprospělo.
Studijní výsledky k 2. pololetí šk. roku 2016/2017
4leté denní studim 1. – 4. ročník
Typ studia
4leté denní
(1.-4. ročník)
3leté dálkové
(1.-3. ročník)
Celkem
Počet
žáků
C1A
28
C1B
29
C1C
25
E1A
22
C2A
20
C2B
25
C2C
23
E2A
24
C3A
17
C3B
26
C3C
20
E3A
18
C4A
23
C4B
23
C4C
22
E4A
20
celkem
365
Opravnou zkoušku
Třída

Počet
studentů

Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Nehodnocen

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

365

5

1,37

319

87,40

20

5,48

21

5,75

91

-

-

84

92,31

7

7,69

-

-

456

5

1,10

403

88,38

27

5,92

21

5,75

Hodnocení
Průměrný
Třídní učitel
prospěch
V
P
5
N
1
27
2,334
o. z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ
o. z. Mgr. Olga JURÁNKOVÁ
28
1
2,387
22
1
2
2,930
o. z. Ladislav DOSTÁL
22
2,578
o. z. Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL
1
17
1
1
2,794
o. z. Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ
o. z. Miroslava HERELOVÁ
23
1
1
2,703
1
21
1
2,498
o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ
21
3
2,506
Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
11
2
4
2,619
o. z. Mgr. Radek KONEČNÝ
o. z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ
1
21
1
3
2,556
1
14
2
3
2,431
o. z. Iveta WILNEROVÁ
11
1
6
2,873
o. z. Mgr. Klára MOTLOVÁ
o. z. Mgr. Hana OYELAKIN FERLÍKOVÁ
22
1
2,922
23
2,795
o. z. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ
20
2
2,880
o. z. Ivana JÍLKOVÁ
16
3
1
3,074
o. z. Ing. František FELKL
5
319 20 21
2,68
a ukončení klasifikace za 1. – 4. ročník konalo 26 žáků z celkového počtu

365, 4 žáci nebyli úspěšní při opravných zkouškách, 1 žáku bylo ukončeno studium pro
neprospěch z více jak dvou předmětů.
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3leté dálkové studium 1. – 3. ročník
Počet
žáků
T1A
28
T2A
21
T2B
20
T3A
22
celkem
91
Opravnou zkoušku
Třída

V
za

Hodnocení
P
5
26
2
16
5
20
22
84
7
1. – 3. ročník

Průměrný
Třídní učitel
prospěch
N
2,714
o. z. Libuše KOŘÍNKOVÁ
2,702
o. z. Ing. Otto VAIS
2,494
o. z. Gabriela BÁRTOVÁ
2,932
o. z. Mgr. Bc. Richard CVRKAL
2,71
konalo 5 žáků z celkového počtu 91, 3 žáci nebyli při

opravných zkouškách úspěšní, 2 žákům bylo ukončeno studium pro neprospěch z více jak dvou
předmětů.
Opravné zkoušky proběhly ve dnech 28. a 29. 8. 2017, ukončení klasifikace dne 23. – 25. 8.
2017. Z celkového počtu 31 žáků konalo zkoušku 26 žáků 4letého studia (VL+TL+EL)
a 5 žáků dálkového studia (PO). Úspěšných bylo 22 žáků 4letého denního studia a 2 žáci
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
11. 4., 2. – 3. 5. 2017 (jarní období), 4. – 6. 9. 2017 (podzimní období); profilová část
a ústní část společných maturitních zkoušek se konaly ve dnech 22. – 25. 5. 2017 u dálkového
studia a ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2017 u denního studia (jarní období). Náhradní a opravné
maturitní zkoušky – profilová část se konala ve dnech 11. - 12. 9. 2017. Praktické maturitní
zkoušky žáků denního studia oboru Elektrotechnika se konaly ve dnech 24. – 25. 4. 2017
a žáků dálkového studia oboru Podnikání se konaly dne 28. 4. 2017.
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 žáci. Žáci prokázali 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. Mgr. Hana OYELAKIN
FERLÍKOVÁ, o.z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ, o. z. Mgr. Ivana JÍLKOVÁ, o.z. Inf.
František FELKL, o.z. Mgr. Richard CVRKAL a příslušníci oddělení vzdělávání, především
pplk. Ing. Josef LORENZ a o.z. Mgr. Josef KUČERA.
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 - čtyřleté denní studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 88 žáků. Z tohoto počtu
neprospělo při závěrečné klasifikaci 7 žáků, kteří konali v měsíci červnu opravné zkoušky,
u nichž uspěli. Maturitní zkoušky vykonalo 88 žáků, 1 žák oboru Elektrotechnika se
nedostavil bez omluvy ke společné a profilové části maturitní zkoušky v náhradním termínu
v měsíci září a dále z daného počtu neuspělo 5 žáků, kteří byli celkově neúspěšní
u 9 maturitních zkoušek (4 žáci neuspěli u ústní zkoušky z předmětu českého jazyk
a literatura v profilové části maturitní zkoušky, 2 žáci neuspěli u didaktického testu
z předmětu matematika v společné části maturitní zkoušky, 2 žáci neuspěli u ústní zkoušky
z předmětu elektrotechnika v profilové části maturitní zkoušky, 1 žák neuspěl u ústní zkoušky
z předmětu elektrotechnika a komunikační systémy v profilové části maturitní zkoušky).
Přehled o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017

Forma
vzdělávání
4leté studium
C4A
4leté studium
C4B
4leté studium
C4C
4leté studium
E4A
Celkem 4leté
Studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

23

23

100

-

-

23

23

100

-

-

22

21

95,5

1

4,5

20

15

75

5

25

88

82

93,2

6

6,8

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 - tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 22 žáků. Všichni žáci úspěšně
ukončili 3. ročník. Maturitní zkoušky vykonalo 22 žáků, z toho se 1 žák omluvil ze
zdravotních důvodů z didaktického testu předmětu matematika u společné části maturitní
zkoušky.

Z daného

počtu

neuspěli

3

žáci,

kteří

byli

celkově

neúspěšní

u 5 maturitních zkoušek (3 žáci neuspěli u ústní zkoušky z předmětu českého jazyk
a literatura v profilové části maturitní zkoušky, 1 žák neuspěl u didaktického testu z předmětu
český jazyk a literatura v společné části maturitní zkoušky, 1 žák neuspěl u ústní zkoušky
z předmětu ekonomika a chod podniku v profilové části maturitní zkoušky).

17

Výroční zpráva

Forma
vzdělávání
3leté studium
T3A
Celkem 3leté
studium

Celkem
klasif.

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%

22

18

81,8

4

18,2

22

18

81,8

4

18,2

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 - čtyřleté denní a tříleté dálkové
studium
Forma
vzdělávání
Denní a dálkové
studium

Celkem
klasif.
110

Celkové hodnocení studujících
Prospěl
Neprospěl
Poznámka
Počet
%
Počet
%
100

90,09

9

9,10

Kurzy ECDL
Pod vedením o. z. Ing. Pavla NAVRÁTILA, o. z. Antonína NOVÁKA a o. z. Mgr.
Richarda CVRKALA 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 závěrečné zkoušky byly úspěšné. 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. Do základního kurzu byl zařazen nový modul „Bezpečné používání
informačních technologií“. Ve školním roce 2016/2017 bylo VSŠ a VOŠ MO nabízeno
celkem pět kurzů ECDL, z toho se tři kurzy nekonaly z důvodu malého počtu zájemců.
Kurzy ECDL ve školním roce 2016/2017
Název kurzu

Datum

Délka

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

5. – 23. 9. 2016
3. – 21. 10. 2016

Tvorba webových stránek
a publikování na internetu
ECDL pro pokročilé

3 týdny
3 týdny

Plánovaný
počet
12
12

Skutečný
počet
10
3

13. 2. – 3. 3. 2017

3 týdny

12

13. 3. – 31. 3. 2017

3 týdny

12

5. – 9. 6. 2017

1 týden

12

zrušen pro
nenaplnění
zrušen pro
nenaplnění
zrušen pro
nenaplnění
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Jazykové zkoušky STANAG 6001
Přehled o jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2016/2017 ke
dni 30. 6. 2017.
Počet
Žáků

Třída

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

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1B

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E1A

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2A

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2B

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2C

23

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

E2A

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3A

17

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

C3B

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3C

20

-

-

-

-

-

-

-

E3A

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C4A

23

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

C4B

23

14

6

-

-

-

-

-

-

1

-

C4C

22

7

11

-

-

-

-

-

-

-

-

E4A

20

11

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Celk.

365
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1

-

-

-

-
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2

-

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2016/20167se 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.


17. a 18. 9. 2016 zabezpečovali vybraní žáci 2. a 3. ročníku XVI. Dny NATO
v Ostravě a VII. Dny vzdušných sil AČR.



23. 9. 2016 proběhl za přítomnosti náčelníka generálního štábu AČR na náměstí
v Moravské Třebové slavnostní slib žáků 1. ročníku.
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1. 10. 2016 se žáci školy podíleli na zabezpečení Dne otevřených dveří letiště Náměšť
nad Oslavou, který se konal u příležitosti 60. výročí založení leteckého útvaru.



4. 10. 2016 navštívili školu zástupci velení vojenské školy z maďarského Debrecínu
s cílem navázat spolupráci mezi školami.



28. 10. 2016 se v rámci oslav výročí vzniku samostatného československého státu
vybraní žáci 3. ročníku zúčastnili pietního aktu na pražském Vítkově.



4. 11. 2016 se žáci druhého a třetího ročníku oboru Elektrotechnika zúčastnili
1. předkola klání ROBOSOUTĚŽ pro střední školy. Tříčlenné týmy se umístily na
9. až 12. místě z 24 soutěžících týmů.



11. 11. 2016 v 11:00 h. se u příležitosti Dne válečných veteránů v areálu školy
uskutečnil slavnostní nástup školy k uctění památky obětí válečných konfliktů.



O druhém listopadovém víkendu se pod záštitou 43. výsadkového praporu konal
v Chrudimi již popáté memoriál československých parašutistů, na který se přihlásily
více

než

dvě

desítky

našich

žáků.

Cílem

této

akce

bylo

překonat

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


2. 12. 2016 se uskutečnila 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.



Ve dnech 21. 10., 4. 11. a 9. 12. 2016 pořádala škola pro veřejnost dny otevřených
dveří. Celkem se s naší školou seznámilo 1500 návštěvníků.



Škola se zapojila do projektu Edison 2017, který organizuje společnost AIESEC.
V rámci tněho působilo od 6. do 10. 2. 2017 ve výuce pět lektorů
z různých koutů světa. Konkrétně se jednalo o Claru z Indonésie, Jacka z Taiwanu,
Carol z Číny, Narmin z Ázerbájdžánu a Marwana z Egypta.



22. 2. 2017 školu navštívili 2 zástupci z Norwich University – The Military
a pobesedovali s našimi žáky školy.



23. 3. 2017 hostil sál Na Písku jedenácté setkání učitelů a pedagogických pracovníků
škol a školských zařízení z Moravské Třebové i okolních obcí.



5. 5. 2017 se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 72. výročí
ukončení 2. světové války.
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Ve dnech 18. - 22. 5. 2017 se jako každoročně zúčastnili žáci vojenské školy společně
s velitelem čety mezinárodní vojenské pouti v jihofrancouzském městě Lurdy, kde
letos proběhl již její 59. ročník.



25. 6. 2016 probíhal v bývalém vojenském prostoru Brdy 28. ročník „Dne pozemního
vojska BAHNA 2017“. Na organizaci této akce se podílelo 80 žáků naší školy.



25. 5. 2017 se 14 žáků naší školy spolu s vrchním praporčíkem zúčastnilo
vzpomínkového večera k výročí 133 let od narození prezidenta Edvarda Beneše a 75.
výročí od provedení atentátu na říšského kancléře Rainharda Heydricha, který se konal
v Praze.

Sportovní úspěchy ve školním roce 2016/2017 - 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.


22. 9. 2016 se uskutečnil atletický pohár CORNY chlapců středních škol – okresní
kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.



22. 9. 2016 se uskutečnil atletický pohár CORNY dívek středních škol – okresní kolo.
Družstvo školy obsadilo 2. místo.



27. 9. 2016 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních škol –
obvodní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



27. 9. 2016 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu dívek středních škol –
obvodní kolo. Družstvo školy obsadilo 1. místo.



27. 9. 2016 se uskutečnil atletický pohár CORNY chlapců středních škol – krajské
kolo. Družstvo školy obsadilo 6. místo.
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27. 9. 2016 se uskutečnil atletický pohár CORNY dívek středních škol – krajské kolo.
Družstvo školy obsadilo 5. místo.


Dne 12. 10. 2016 se uskutečnil závod
družstev v přespolním běhu chlapců
středních

škol

–

krajské

kolo.

Družstvo školy obsadilo 1. místo.


Dne 12. 10. 2016 se uskutečnil závod
družstev v přespolním běhu dívek
středních

škol

–

krajské

kolo.

Družstvo školy obsadilo 2. místo.


20. 10. 2016 se uskutečnil závod družstev v přespolním běhu chlapců středních škol –
republikové finále. Družstvo školy obsadilo 9. místo.



24. 11. 2016 se uskutečnil turnaj středních škol ve florbalu chlapců – obvodní kolo.
Družstvo školy obsadilo 3. místo.



29. 11. 2016 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol chlapců – obvodní kolo,
v němž družstvo školy obsadilo 1. místo.



6. 12. 2016 proběhl turnaj ve volejbalu středních škol chlapců – okresní kolo, v němž
družstvo školy obsadilo 2. místo.



8. 12. 2016 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – obvodní kolo.
Družstvo školy obsadilo 1. místo.



15. 12. 2016 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – okresní kolo.
Družstvo školy obsadilo 1. místo.



28. 2. 2017 se uskutečnil basketbalový turnaj chlapců středních škol – krajské kolo.
Družstvo školy obsadilo 4. místo.



4. 4. 2017 se uskutečnilo krajské kolo v silovém čtyřboji družstev dívek. Družstvo
školy obsadilo 1. místo.



23. 5. 2017 se uskutečnil beach volejbalový turnaj chlapců středních škol – okresní
kolo. Družstvo školy obsadilo 2. místo.
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10) Údaje o prevenci rizikového chování
Hlavní úkoly v oblasti prevence rizikového chování personálu byly realizovány dle
přijaté Koncepce prevence rizikového chování personálu na období let 2015 – 2019
a v souladu s RMO č. 56/2015 k primární prevenci rizikového chování personálu rezortu MO
a Prioritami primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO na rok 2016 a 2017.
Dále v souladu s Metodickými pokyny pro zabezpečení a hodnocení účelnosti výdajů na
aktivity související s prevencí rizikového chování personálu na období 2015 – 2019.
Cílem bylo zabezpečit cílenou osvětu a vzdělávání pro žáky, studenty a zaměstnance
školy v oblasti prevence rizikového chování. Dále pokračovat ve spolupráci s CASRI Praha,
příspěvkovou organizací MO, a Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí
v procesu průběžného monitorování psychického a fyzického stavu včetně použití zátěžových
testů k optimalizaci výchovného procesu žáků školy. Organizačně a kvalitně zabezpečit
sportovní, kulturní volnočasové aktivity a řízené volnočasové aktivity (kroužky) v rámci
prevence rizikového chování u VSŠ a VOŠ MO.
U VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové byla ve školním roce 2016/2017 zabezpečena
především primární prevence rizikového chování v oblasti specifické a nespecifické.
Sekundární prevence byla prováděna v případech řešení vzniklých přestupků se záměrem
předejít opakování přestupků. V některých případech byla využita spolupráce s CASRI Praha
p.o. MO a s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí.
Ve školním roce 2016/2017 pracovala komise pro prevenci RCH u VSŠ a VOŠ MO ve
složení:

předseda komise: pplk. Ing. Josef HLOUPÝ
metodik komise: mjr. Ing. Karel KYSELKA

metodik P-RCH OdVz

sekretář komise: o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER
členové:

o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK

metodik P-RCH DM

o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ

výchovný poradce OdVz

o. z. Mgr. Hana VAŇKOVÁ

školní psycholog

pplk. Ing. Josef LORENZ
nprap. Tomáš REIMER
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mjr. Ing. Antonín MEDŘÍK
mjr. Ing. Miroslav KOLAŘÍK
o. z. Mgr. Martin MOUČKA

právní poradce

o. z. Andrea ODSTRČILOVÁ, DiS.
Velitel školy plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK byl pravidelně seznamován se závěry
a činností útvarové komise pro P-RCH a s čerpáním finančních prostředků vyčleněných na
realizaci jednotlivých programů v oblasti P-RCH.
Přidělené finanční prostředky na zabezpečení P-RCH byly směřovány především na
cílové skupiny z řad žáků čtyřletého studia školy. Finanční zajištění prevence RCH umožnilo
škole zabezpečit plnohodnotné a rozmanité volnočasové aktivity v oblasti zájmové, sportovní
a kulturní. Finanční prostředky byly užity efektivně, hospodárně, cíleně a přinesly žákům
i

zaměstnancům

školy

pravidelnou

a

bohatou

nabídku

volnočasových

činností

a osvětu se vzděláváním.
Kontrolní činnost dodržování povinností a zákazů v oblasti prevence byla ve školním
roce 2016/2017 zaměřena na:
- kontroly na alkohol,
- zákaz požívání alkoholických nápojů v areálu školy,
- zákaz donášení alkoholických nápojů do areálu školy,
- zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků v areálu VSŠ a VOŠ MO,
- kontroly na přítomnost nežádoucích návykových látek (THC) u žáků a studentů,
- zákaz kouření žáky v areálu VSŠ a VOŠ MO a sálu Na Písku,
- zákaz instalace a provozování výherních automatů v areálu VSŠ a VOŠ MO a sálu Na
Písku,
- zákaz držení a přechovávání OPL v areálu VSŠ a VOŠ MO.
V průběhu školního roku bylo provedeno:
1) 92 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu u žáků ubytovaných na DM
(návrat z vycházky, nebo návrat na DM po dnech pracovního volna a klidu) s výsledkem:
-

negativní: 71

-

pozitivní: 21
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21 pozitivních případů bylo řešeno kázeňsky velitelem-ředitelem školy včetně pohovoru
a rozboru přestupku s metodikem prevence RCH. V době výuky nebyl zjištěn žádný
přestupek tohoto charakteru.
2) 67 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu u VZP s výsledkem:
-

negativní: 67

-

pozitivní: 0

3) 9 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu u pedagogických
a nepedagogických pracovníků na oddělení vzdělávání VSŠ a VOŠ MO:
-

negativní: 9

-

pozitivní: 0

4) 6 orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu u řidičů (před zahájením výkonu
řízení služebních motorových vozidel):
-

negativní: 6

-

pozitivní: 0

5) 8 preventivních kontrol na nedovolené vnášení a přechovávání návykových látek
v prostoru VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové za použití služebních psů příslušníky
Kynologické skupiny VP Olomouc a Vězeňské služby ČR, Věznice Mírov, výsledek bez
nálezu;
6) 1 kontrola na zákaz prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů v prostoru jídelny
(kantýna) VSŠ a VOŠ MO a sálu Na Písku (Vojenský klub) s tímto zjištěním:
- v prostoru jídelny se tabákové výrobky a alkoholické nápoje neprodávají vůbec,
- v sálu Na Písku se alkoholické nápoje a tabákové výrobky prodávají jen mimo pracovní
dobu a pouze zaměstnancům školy;
7) 1 kontrola dodržování zákazu instalace a provozování výherních automatů v areálu školy
a sálu Na Písku, výsledek bez nálezu;
8) 114 preventivních kontrol na přítomnost THC v těle u žáků nastupujících do 1. ročníku
VSŠ MO. Kontrola byla provedena zdravotním personálem VZ 684804 – ÚzdrSl Moravská
Třebová, výsledek bez nálezu.
Pro žáky školy byly, nad rámec školních vzdělávacích programů, zabezpečeny
odborné přednášky „Bezpečnost silničního provozu v rezortu MO“, „Terorismus a jeho
nebezpečnost“, „Extremismus a jeho aktuální projevy“, „Závislosti na legálních drogách“,
„Závislosti na nelegálních drogách“, „Motivace a vztahy v kolektivu“, „Závislosti na tabáku“,
„Zdravý životní styl“ a „Náboženství a konflikty ve světě“. Přednášky byly zabezpečeny
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OdHs AP AČR prostřednictvím rezortních lektorů. Dále u všech čet žáků 1. ročníků proběhlo
dvoudenní zaměstnání s tematikou zaměřenou na posílení vztahů v třídním kolektivu, které
zprostředkovali lektoři pro volnočasové aktivity. Cílem této aktivity bylo umožnit hlubší
vzájemné seznámení se žáků mezi sebou, podpořit tvorbu aktivního trávení volného času,
prožití

společného

(silného)

zážitku

a

vyzkoušet

si

vzájemnou

pomoc

a ohleduplnost ve skupině.
Vzdělávání stálého stavu VSŠ a VOŠ MO proběhlo v rozsahu 4 vyučovacích hodin.
Rezortními lektory byla profesionálně odpřednášena následující témata:
1) Alkohol, kouření a jejich dopady na zdraví
2) Etiketa v rezortu MO a základy společenského chování
3) Bezpečnost silničního provozu v rezortu MO
4) Následky řízení motorových vozidel a způsobených dopravních nehod pod vlivem
alkoholu a OPL a jejich dopady na viníky
V průběhu celého školního roku byly zabezpečovány kulturní a společenské
volnočasové aktivity pro žáky, studenty a zaměstnance VSŠ a VOŠ MO ve vlastních
prostorách školy (školní klub, knihovna školy, kinosál, sál Na Písku atd.) a dále pak
v kulturních a společenských zařízeních v Moravské Třebové, Praze, Pardubicích, Brně
a Šumperku.
Za účelem kulturních a společenských volnočasových aktivit byly zakoupeny
z prostředků P-RCH vstupenky na:
- divadelní představení „Kráska a zvíře“ ve VČD Pardubice (11.400,- Kč),
- divadelní představení v anglickém jazyce „The Detectives“ v sále Na Písku (12.000,Kč),
- literární pořad z cyklu „Listování“ a představení pro SŠ „Muž, který miloval
Yngveho“ v sále Na Písku (6.500,- Kč),
- divadelní představení „Karel IV. od Ká po el“ v sále Na Písku (10.000,- Kč),
- divadelní představení „Petrolejové lampy“ v Národním divadle v Brně (6.882,- Kč),
- divadelní představení „Cyrano“ v divadle v Šumperku (5.888,- Kč),
- filmové představení „Inferno“ v MKIS Moravská Třebová (6.000,- Kč),
- filmová představení v multikinech Cinestar (9.300,- Kč),
- výstavu „Body The Exibition“ na Výstavišti Praha Holešovice (16.340,- Kč),
- muzikál „Bonnie a Clyde“ v Hudebním divadle Karlín v Praze (20.310,- Kč),
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- muzikál „Jeptišky“ v Divadle Šumperk (17.130,- Kč),
- muzikál „Děti ráje“ v Boby centru Brno (7.689,- Kč),
- koncert „Alexandrovců“ na zimním stadionu v Olomouci (14.240,- Kč),
- vystoupení „Lord of the Dance“ v Tipsport aréně v Pardubicích (15.300,- Kč),
- filmová představení - Multikina na 2D (119.712,-Kč).
V rámci řízených volnočasových aktivit u VSŠ a VOŠ MO byly pro žáky ve školním
roce 2016/2017 zorganizovány taneční kurz a kroužek scénického tance.
Pro činnost hudebního kroužku byl pořízen materiál za 25.785,62 Kč.
V rámci akce „Vojenské vánoce“, jejichž program a jednotlivá vystoupení si připravují
sami žáci, byla zabezpečena diskotéka a ozvučení doprovodného programu žáků v celkové
výši 4.500,- Kč.
Pro žáky a zaměstnance školy bylo zrealizováno kulturní vystoupení orientálních tanců
a dále pak výchovný pořad na téma Vánoce a Nový rok.
Při volnočasových aktivitách mohli žáci, studenti a zaměstnanci školy využít služby
knihovny školy a prostor Školního klubu s rehabilitační místností. Knižní

fond

knihovny

školy byl z prostředků P-RCH rozšířen o knihy korespondujících s oblastí drogové prevence
a zdravého životního stylu a brožur s protidrogovou tematikou v celkové výši 38.452,- Kč.
V průběhu celého školního roku byly zabezpečovány sportovní volnočasové aktivity
pro žáky, studenty a zaměstnance VSŠ a VOŠ MO ve vlastním areálu (posilovna, sauna,
tělocvičny, víceúčelové hřiště, atletický stadion atd.) a dále pak ve sportovních areálech
v Moravské Třebové a blízkém okolí. Pro realizaci sportovních volnočasových aktivit byly
zakoupeny z P-RCH vstupenky a permanentky na:
- Zumba (6.300,- Kč),
- plavání v krytém plaveckém bazénu 25 m (22.050,- Kč),
- squash (12.541,- Kč),
- lyžování v Ski areálu (29.705,- Kč),
- motokáry v kryté hale (39.600,- Kč).
V rámci řízených volnočasových aktivit u VSŠ a VOŠ MO byly žákům v školním roce
2016/2017 nabídnuty tyto kroužky: florbal, volejbal, basketbal, aerobic, badminton, futsal,
box, sauna, sebeobrana (MUSADO), squash, jumping, airsoft, spinning, aquaerobik,
horolezecký, požární sport, taktický, vojenská historie, fotografický, mechatronika a robotika.
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Na zabezpečení činnosti těchto kroužků bylo z prostředků na P-RCH využito 263.374,46 Kč,
především na pořízení sportovních potřeb a sportovního vybavení.

Školní poradna pracovala v školním roce 2016/2017 ve složení: psycholog školy,
metodik prevence OdVz, výchovný poradce a metodik prevence DM.
Školní poradna při své práci využívala spolupráci s příslušníky CASRI Praha, p.o.
MO, a Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Jmenované organizace se také
během roku podílely na monitorování psychického a tělesného stavu žáků a studentů školy.
Škola v oblasti P-RCH spolupracuje s Vojenskou policií Olomouc, Vězeňskou službou
ČR – Věznice Mírov, CASRI Praha, p.o. MO, Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí
nad Orlicí, Komisí výchovy a vzdělávání města v Moravské Třebové, lektory rezortu AČR,
Oblastní charitou Moravská Třebová, MŠ (2x), ZŠ (4x), SŠ (3x) v Moravské Třebové a okolí,
Speciální školou v Moravské Třebové (MŠ + ZŠ), DDM a LŠU v Moravské Třebové,
s knihovnou v Moravské Třebové a Kulturním centrem Moravská Třebová.
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

5. – 23. 9. 2016
3. – 21. 10. 2016

Tvorba webových stránek
a publikování na internetu
ECDL pro pokročilé

3 týdny
3 týdny

Plánovaný
počet
12
12

Skutečný
počet
10
3

13. 2. – 3. 3. 2017

3 týdny

12

13. 3. – 31. 3. 2017

3 týdny

12

5. – 9. 6. 2017

1 týden

12

zrušen pro
nenaplnění
zrušen pro
nenaplnění
zrušen pro
nenaplnění
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12) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/17 řešila škola následující projekty:
a)

spolupráce s maďarskou vojenskou školou Kratochvil Károly Army Grammar School
and

College.

Její

zástupci

navštívili

v listopadu

2016

naši

školu

a domluvili se základní body spolupráce. V budoucnu bychom pro prohloubení
spolupráce chtěli mj. využít i programu Erasmus +.
b)

spolupráce s Jazykovým institutem Bundesherru ve Vídni (Sprachinstitut des
Bundesherres Wien), v rámci níž proběhly vzájemné výměnné pobyty pedagogů.

c)

EDISON 2017 - škola se v únoru 2017 zapojila do programu EDISON 2017. V jeho
rámci působilo na škole pět lektorů z různých zemí světa. Lektoři byli zapojeni
především do výuky anglického jazyka, kde žákům představili kulturu, historii
a hlavně současnost svých zemí.

d)

Fullbrightův program – v rámci Fullbrightova programu podala škola žádost
o anglicky mluvícího lektora – rodilého mluvčího. Vzhledem k velkému zájmu škol
a malému počtu lektorů škole této žádosti nebylo vyhověno.

e)

Krajský akční plán (KAP) – v budoucnu by škola chtěla čerpat prostředky z programu
KAP. Jednou z podmínek je vypracování Školního akčního plánu (ŠAP). Na jeho
podobě začal v červnu 2017 pracovat určený tým.

13) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti a poskytování informací
V průběhu školního roku 2016/20167 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 vedením školy
a vedoucími jednotlivých učebních skupin. Závažné nedostatky při kontrolních činnostech
nebyly zjištěny.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, dle zákona § 18:
a)

počet podaných žádostí o informace – nebyly

b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí – nebyly

c)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu – nebyly

d)

výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona – nebyly
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e)

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – v průběhu školního roku
2016/2017 byly podány pouze běžné informace žákům a zákonným zástupcům žáků
o chování a studijních výsledcích
Ve školním roce 2016/2017 nebyla Českou školní inspekcí provedena kontrola.

Vyhodnocení hygienických kontrol ve stravovacím provozu školy
Hygienické kontroly probíhaly v rámci školního roku pravidelně. Každý měsíc
prováděl kontrolu Úsek zdravotních služeb Moravská Třebová - Centra zdravotních služeb
Prostějov a namátkově i nadřízení stupeň z ředitelství VLRZ Praha. Drobné závady na
vzduchotechnice a výmalbě zdí byly odstraněny neprodleně.
V měsíci listopadu 2016, při pravidelné kontrole, byla prokázána bakteriologická
závadnost s doporučením nepoužívat vodu jako pitnou. Ze strany školy a VLRZ byla učiněna
nezbytná opatření. Byly provedeny zkoušky rozboru pitné vody Odborem preventivní péče
v Českých Budějovicích a Agenturou vojenského zdravotnictví. Zkoušky potvrdily, že
závadnost vody byla už ve vodovodních rozvodech města, které obhospodařuje VHOS a.s.
Moravská Třebová. Ve spolupráci s VHOS a.s. se podařilo odstranit závadnost vody začátkem
měsíce prosince 2016.
Na namátkových kontrolách se též podílel Vojenský veterinární ústav Hlučín
a Agentura logistiky Stará Boleslav.
Vyhodnocení úrazů ve škole za školní rok 2016/2017
Evidence a šetření pracovních, služebních a školních úrazů je v souladu s RMO
č.11/2009, ve znění RMO č. 89/2010 a RMO č. 106/2014 ze dne 26. 3. 2009 a je průběžně
vedena v „Knize úrazů pro rok 2017“ ev. č.: 72/45/2017-4190.
Úrazy za kalendářní rok 2016: viz. Kniha úrazů rok 2016 ev.č. 72/40/2016-4190
a ev.č. 72/43/2016-4190

2016
VZP
o. z.
žáci

Služební Pracovní
činnost
činnost
2
0
0

0
0
0

Výuka
TV
0
0
7

Výuka
zimní
br.
soustř.
0
0
1

Zájmové Osobní Odborný
Ostatní Vyplaceno
kroužky volno
výcvik
0
0
6

30

0
0
15

0
0
10

0
0
6

100. 963,0,364. 250,-
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Úrazy za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017: viz. Kniha úrazů rok 2017 ev.č. 72/45/2017-4190

2017
VZP
o. z.
žáci

Výuka
Služební Pracovní Výuka zimní Zájmové Osobní Odborný
Ostatní Vyplaceno
činnost
činnost
TV
br.
kroužky volno
výcvik
soustř.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
11.250,-

Poznámka ke statistice za rok 2017 k 30. 6. 2017:
Úrazy VZP zatím neodškodněny, a proto není uvedena vyplacená částka.
U žáků - 39 hlášených úrazů 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 – 2017 vnitřní rekonstrukce ubytovacích prostor žáků.
Mateřské učebny jsou převážně vybaveny 7 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 100 % 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 k zabezpečení výuky cizích jazyků. Kvalitně je zařízena školní knihovna,
jež 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.
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V jedné ze dvou tělocvičen byla položena nová podlahová krytina a byly 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).
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. (příspěvková organizace), splňuje
platné hygienické normy. V roce 2016 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.
Stavební opravy v areálu VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové ve školním roce 2016/2017
Stavební opravy, oprava střešní krytiny budovy č. 01 PDA

1 599 244,13 Kč (vč.DPH)

Byla provedena výměna střešní krytiny na celé budově kulturního domu. Byla provedena
demontáž střešní krytiny, žlabů, svodů, bleskosvodů, komínů. Část poškozeného bednění
a trámů byla vyměněna. Provedla se impregnace všech stávajících i nových dřevěných prvků.
Na opravené bednění byla položena nová skladba střešního pláště z velkoformátové plechové
krytiny s polyesterovým lakem. Na plochou střechu byla položena krytina z asfaltového pásu.
Byly osazeny nové žlaby a svody z poplastovaného plechu. Byl namontován bleskosvod
a provedena revize. Nad společenským sálem byla vyměněna tepelná izolace.
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Celková oprava budovy č. 17

1 487 917,26 Kč (vč.DPH)

Byly opraveny vnitřní a vnější omítky. Fasáda byla otlučena a omítnuta vápenocementovou
hladkou omítkou s nátěrem. Kolem budovy byl opraven okapový chodník z betonových
dlaždic. Bylo opraveno venkovní schodiště. Byly vyměněny vstupní dveře a dřevěná okna za
plastové, včetně výměny vnitřních dveří. Byly opraveny nátěry střechy, zárubní, radiátorů
a malby v celé budově.
Stavební opravy (okna, soc. zařízení, nátěry, krytina) budovy č. 60

840 114,07 Kč (vč.DPH)

Byla provedena celková oprava budovy a přilehlého zastřešení vjezdu. Byly opraveny vnitřní
a vnější omítky. Venkovní fasáda byla natřena fasádní barvou. Kolem budovy byl opraven
okapový chodník z betonových dlaždic. Byla vyměněna dřevěná okna za plastová. Byla
realizována celková oprava hygienického zařízení a kuchyňky – výměna obkladů, dlažby,
zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace vč. nové venkovní přípojky. Byl osazen
nový sprchový kout. Byly opraveny nátěry zárubní, dveří, radiátorů a malby v celé budově.
Ocelová konstrukce zastřešení vjezdu byla celá natřena a byly vyměněny poškozené střešní
desky z makrolonu.
Oprava sociálního zařízení a dlažeb budovy č. 75

499 017,31 Kč (vč.DPH)

Na budově č. 75 (ošetřovna) byla ve II. nadzemním podlaží provedena celková oprava.
Hygienické zařízení v pracovně sester bylo opraveno – proběhla výměna obkladů, dlažby,
zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace. Byly vyměněny obklady s umyvadly
v pokojích pro pacienty a obklady v kuchyňce. Byly položeny nové podlahové krytiny z PVC
v pokojích, jídelně a kuchyňce. Nové PVC bylo nalepeno na schodišti. Na chodbě a podestách
byla vyměněna dlažba. Byly opraveny nátěry stěn, zárubní, dveří, radiátorů a malby v celém
II. nadzemním podlaží.
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:
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Pořadové číslo

Název úkolu

Finanční prostředky v Kč

1.
2.
3.
4.
5.

Učebnice a bezplatné školní potřeby

44.975
57.855
339.959
614.751
349.952

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

Nákup ost. služeb – k zabezpečení osob

Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný HD majetek – ostatní
Nákup mater. j. n. – ostatní
Prevence SNJ
Nákup ost. služeb – k zabezpečení provozu
Pohonné hmoty a maziva
Služby, školení a vzdělávání žáků
Opravy a udržování movitého majetku
Kapesné žáků
Stravování a náhrady za stravu

229.860
179.394
339.082
704.637
254.519
386.370
10.699.689

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
Nový začátek v životě dívek a chlapců
Zahájení školního roku na Vojenské střední škole
a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové
připadlo letos netradičně na 5. září. Do 1. ročníku
nastoupilo k dennímu studiu 115 žáků a 29
k dálkovému. Noví žáci absolvovali nezbytné
lékařské prohlídky, seznámili se se školními
pravidly a řády a byli vystrojeni vojenským materiálem. Až do slavnostního slibu, který
proběhne 23. září na moravskotřebovském náměstí, budou procházet adaptačním procesem,
jehož cílem je, aby nováčci přivykli režimu školy a pořadové přípravě, aby si osvojili důležité
návyky vojenské zdvořilosti a aby se sjednotily třídní kolektivy.
Adaptační proces žáků prvního ročníku (5. – 18. 9. 2016)
K začlenění nováčků do života školy a k přizpůsobení se vojenskému režimu napomáhá
společně strávený čas v průběhu prvních dvou týdnů. „Prváci“ se setkají s velkým množstvím
informací a se situacemi, které jsou pro ně nové, ať už se jedná o bydlení ve čtyřlůžkových
pokojích na internátu, krátký vojenský sestřih, který sjednotí vzhled všech chlapců,
nafasování vojenské výstroje, dále pak o pořadová cvičení, povely, pokyny a konečně
seznámení se s veliteli, instruktory a hodnostmi…
Součástí procesu je i stmelovací program připravený
Střediskem volného času Tramtáryje Svitavy, jehož
úkolem je vytvořit ze skupiny dětí kolektiv třídy
– čety. Počáteční zábrany pomáhaly prolomit tzv.
icebreakery, hry zaměřené na spolupráci, toleranci
a komunikaci. V průběhu jejich realizace se žáci
poznávali a vznikala nová přátelství. Svou účastí
a nasazením chlapci i dívky potvrdili, že si místo na
vojenské škole zaslouží.
Tečku za náročným adaptačním procesem udělal pobyt všech čtyř čet v Muzeu vojenské
historie v Králíkách. Od pondělí 19. září už noví žáci sedí ve školních lavicích.

Taneční 2016
„Taneční kurzy jsou nejen o tanci a základech
společenského chování, ale i o lásce,“ uvedl taneční
mistr Jan Bílek na úvodní lekci. Žáky naší školy
doplnily dívky z Gymnázia Jevíčko, z ISŠ v Mor.
Třebové, ze SZŠ Svitavy a SZeŠ v Lanškrouně.
Společenské šaty, podpatky, zajímavé účesy,
uniformy, obleky a kravaty proměnily některé
k nepoznání. Rozpačité úsměvy a nervozitu rozpustila až konverzace při promenádě a nácvik
prvních kroků.
Účastníky kurzu čeká osm lekcí, a to každé úterý
od 18:30. Závěrečný „věneček“ proběhne v pátek
2. 12. 2016.
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Naši žáci na Dnech NATO
Na letošním ročníku branně-bezpečnostní akce Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR
představovalo 129 žáků a žákyň naší vojenské střední školy významnou část z asi tisícovky
příslušníků AČR. Tradičně přispěli velkou měrou k organizaci jako pomoc pořadatelské
služby, a to nejen v areálu Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. Nejčastěji dohlíželi na diváky
u statických ukázek pozemní i letecké techniky nebo u pozemních dynamických ukázek,
rovněž vypomáhali při hledání ztracených dětí. Menší skupinky našich žáků zabezpečovaly
chod prezentačního stanu školy, kde se podávaly základní informace zájemcům o studium, či
pomáhaly při prezentaci rezortního sportovního centra Dukla Praha.
Slavnostní slib žáků 1. ročníku
„Tak slibujeme!“ zaznělo náměstím.
V pátek 23. září 2016 složilo 112 žáků prvního ročníku Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy MO na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové slavnostní slib. Tímto
aktem, který svým charakterem připomíná vojenskou přísahu, se symbolicky stali
plnohodnotnými příslušníky školy, která jim bude po další čtyři roky druhým domovem.
Spolu s rodiči se letošního slavnostního slibu zúčastnila dlouhá řada významných hostů.
Pozvání přijali náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, Josef Tomek
ze Sekce státního tajemníka MO, prorektor UO pro vnitřní řízení plk. Miloslav Bauer, ředitel
Agentury personalistiky plk. Vratislav Beran, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Květa Matušovská, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta města
Moravská Třebová Miloš Izák a mnozí další.

Před samotným zahájením se uskutečnilo setkání generála
Bečváře s žáky prvního ročníku. Jako bývalý student školy si
rád připomněl dobu svých studií. Zdůraznil, jak je důležité
nenechat se odradit případnými počátečními neúspěchy,
a zmínil, že nikdy nelitoval svého rozhodnutí stát se vojákem
z povolání.
Slavnostnímu nástupu tradičně předcházelo setkání se členy
Československé obce legionářské, jejíž jméno škola nese.
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Poté se konal pietní akt u památníku věnovaného hrdinům druhé světové války a příslušníkům
1. tankového sboru v areálu vojenské školy, kde přítomní hosté položili věnce a kytice.
Následně se veškeré dění přesunulo na náměstí T. G. Masaryka. Školní jednotky
napochodovaly za hojné účasti veřejnosti před tribunu a následovaly projevy jednotlivých
hostů, v nichž nejčastěji zazněla slova jako „tradice, čest, zodpovědnost, vlastenectví
a hrdost“.

„Stál jsem zde v roce 1973, stejně jako tady dnes stojíte vy,“ řekl v úvodu generál Bečvář
a pokračoval: „Vybrali jste si své budoucí povolaní a věřím, že svého rozhodnuti nebudete
litovat. Profese vojáka je výjimečná a rozhodně to není práce pro každého. Dnešní den je pro
vás také velkým závazkem. Přeji vám, ať vydrží vaše odhodlaní stát se vojenským
profesionálem a naplníte slib, který jste složili.“
Velitel školy plukovník Zdeněk Macháček jeho slova ve svém vystoupení rozšířil: „Problém
slibu tkví ovšem v tom, že slibující nemůže nikdy s jistotou vědět, zda svůj slib bude moci
dodržet. Žáci, jenom na vás záleží, jestli v této zkoušce obstojíte. Chovejte se vždy čestně, jak
se na žáka vojenské školy sluší.“
Studentka prvního ročníku poté přečetla slib a odpovědí bylo burácivé „Tak slibujeme!“.
Slavnostní akt byl ukončen státní hymnou, nízkým přeletem bojových vrtulníků spolu
s bitevními letouny a slavnostním pochodem příslušníků této prestižní školy.
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Státní svátek 28. září 2016
Den české státnosti se na naší škole nesl ve znamení sportu a kultury.
Zápolilo se na všech venkovních sportovištích v areálu. Jednotlivé čety postavily soutěžní
družstva a zaplnily tak tabulky turnajů. Velmi pěkný turnaj se odehrál v beach volejbalu
a malé kopané. Souběžně probíhal tenis, nohejbal a atletika. Nepadaly sice žádné rekordy,
přesto panovala všude soutěžní atmosféra.
Sál Na Písku navíc hostil u příležitosti výročí korunovace významného panovníka českým
králem divadelní představení „Karel IV. od K do L“. To bylo určeno především žákům 1. a 2.
ročníku.

Den otevřených dveří Letiště Náměšť
V sobotu 1. října 2016 se u příležitosti 60. výročí založení leteckého útvaru posádky Náměšť
nad Oslavou uskutečnil Den otevřených dveří Letiště Náměšť, na kterém se podíleli žáci
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové
zabezpečením pořadatelské služby.
Oslavy výročí byly organizovány ve spolupráci s Vojenským leteckým klubem Náměšť nad
Oslavou a městem Náměšť nad Oslavou. V průběhu akce se předvedly letecké i pozemní
útvary AČR. Vystoupila zde 7. mechanizovaná brigáda se statickou ukázkou tanku T-72M
a vozidla Land Rover Defender 130 Kajman. Svoji techniku představil rovněž
25. protiletadlový a 15. ženijní pluk. Současně s VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové se zde
prezentovaly i Univerzita obrany Brno a Krajské vojenské velitelství Jihlava.
V doprovodném programu vystoupila např. Ústřední hudba AČR s Čestnou jednotkou AČR,
proběhly ukázky bojového umění MUSADO a výcviku služebních psů, dále mohli
návštěvníci absolvovat vyhlídkové lety vrtulníkem. Kromě vojenské techniky shlédli diváci
historickou vojenskou techniku Veteran Car Club Třebíč a také maketu stíhacího letounu
Spitfire, se kterou se představil Spitfire Club Jihlava.

Dolní Vilímeč – pietní akt
Dne 23. září 2016 se vybraní žáci naší
školy zúčastnili pietního aktu v obci Dolní
Vilímeč na Vysočině, kde uctili památku
padlých vojáků, kteří nedaleko této v roce
1947 obce zahynuli. V rámci aktu byl
odhalen nový pietní pomník, protože
původní byl značně poškozen. Díky veřejné
sbírce se podařilo příteli obou padlých
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znovu připomenout jejich činy, které by neměly být zapomenuty.
Svobodník Jaroslav Barták a vojín Stanislav Gerneš byli posláni se svým velitelem na
průzkum okolí, ve kterém se měla nacházet skupina tzv. banderovců. Strhla se přestřelka
a oba vojáci byli zabiti. Přežil pouze jejich velitel, který se dostal blíže k protivníkovi a zjistil,
že se stala nenapravitelná chyba, za kterou zaplatili dva mladí vojáci daň nejvyšší. Proti sobě
totiž stanuli spojenci československé armády, kteří o sobě vůbec nevěděli a domnívali se, že
bojují proti nepříteli.
Záštitu nad projektem převzal senátor za Kraj Vysočina pan Miloš Vystrčil, po jehož proslovu
byl pomníček posvěcen a památku vojáků uctili květinami rodiny padlých i zástupci naší
školy za tónů české a slovenské státní hymny.
Návštěva z Maďarska
V úterý 4. října 2016 navštívili Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO
v Moravské Třebové zástupci vojenské školy z maďarského Debrecínu. Opětovali tak
předchozí návštěvu, která proběhla před několika měsíci. Tím se naplnila idea uzavření
partnerství mezi školami.
Ředitele Gábora BERKECZE (zástupce civilní části), ředitele kpt. Andráse FEKETEHO
(zástupce vojenské části) a maďarského vojenského přidělence plk. Istvána TALIANA
přivítali na půdě moravskotřebovské vojenské školy náčelník štábu pplk. Viliam Beke spolu
se zástupcem školy pplk. Josefem Hloupým.
Hosté měli nejprve možnost seznámit se se základními údaji, posláním a strukturou školy
v Moravské
Třebové.
Následně
pokračoval
náročný
celodenní
program, který se skládal především
z prohlídky školy, návštěv ve výuce
a představení logistického zabezpečení
a vybavení školy. Učebny, kabinety,
překážkovou
dráhu,
ukázku
sebeobrany, posádkové zdravotnické
zařízení,
slaňování,
internátní
ubytování, školní klub, kinosál
i muzeum, vše a mnohem více mohli
hosté během prohlídky školy spatřit
a mnohé si i aktivně vyzkoušeli.
V odpoledních hodinách přijal delegaci starosta města Miloš Izák. Během společné
konverzace se přítomní shodli na důležitosti významu a přínosu vojenského školství.
Co se skrývá za branami vojenské školy?
V pátek 21. října 2016 se na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové uskutečnil první ze tří
plánovaných Dnů otevřených dveří pro zájemce o studium, kteří se za doprovodu rodičů
a svých blízkých měli možnost v sále Na Písku seznámit díky připravené prezentaci pplk.
Josefa LORENZE a mjr. Břetislava ŠTĚPÁNKA s formami a možnostmi studia a se vším, co
studium na vojenské škole obnáší. Dále následovala prohlídka školy, kde mohli návštěvníci
na vlastní oči vidět, co se za branami vojenské školy skrývá a co pro nastávající školní rok
nabízí. Samozřejmostí bylo seznámení s výukovými metodami, ukázky mateřských učeben
i učeben cizích jazyků a výpočetní techniky. Následovaly ukázky tělovýchovných zařízení
vnitřních (tělocvična, posilovna) i venkovních (stadion, víceúčelové hřiště, beach volejbalové
hřiště), prostorů ubytovacích a stravovacích a v neposlední řadě také prostorů pro
volnočasové aktivity, určených např. pro kroužek sebeobrany, kroužek vojenské historie, klub
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školy. Případné konkrétní dotazy byly zodpovídány provádějícími žáky i učiteli na aktuálních
místech prohlídky. Již tradičně nechyběla ukázka sebeobrany předvedená žáky školy v jejich
vlastní režii, která sklidila velký obdiv. Pro případné zájemce byla také připravena stanoviště
zástupců rekrutačních pracovišť.
O velkém zájmu o studium na vojenské škole svědčí i celkový počet návštěvníku, jenž
tentokrát činil téměř 600 osob.
Věříme, že se s mnohými zájemci
o studium, kteří dnes prošli branami
vojenské školy, setkáme u přijímacích
zkoušek a následně i jako s žáky naší
školy.
Oslavy státního svátku
Ani slavnostní pietní akt na pražském
Vítkově, který se odehrál v pátek 28.
října 2016 a jímž byly zahájeny oslavy
výročí
vzniku
samostatného
československého státu před 98 lety, se nemohl obejít bez účasti vybraných žáků školy,
tentokrát ze třetího ročníku. Mimo prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedů Senátu
a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana Štěcha a Jana Hamáčka a premiéra Bohuslava
Sobotky byli přítomni také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, ministr obrany Martin
Stropnický a náčelník Generálního štábu AČR Josef Bečvář.
Slavnostní ceremoniál byl zahájen
v půl
jedenácté
státní
hymnou
a husitským chorálem. Poté na pietní
místo napochodovali vojáci čestné
jednotky s historickými vojenskými
prapory. Prezident republiky Miloš
Zeman v doprovodu ministra obrany
Martina
Stropnického
vykonal
přehlídku nastoupených vojáků. Poté
politici společně s válečnými veterány
a zástupci sokolské obce položili věnce
k pomníkům a následovala minuta
ticha za padlé vojáky. Kromě
vrtulníků, které na nebi vytvořily trikoloru v českých národních barvách, přelétly nad
Vítkovem i dva stíhací letouny JAS-39 Gripen a bitevní letouny L-159 Alca.
Po skončení slavnostního ceremoniálu se všichni žáci spolu s ostatními účastníky přesunuli do
Národního památníku na Vítkově, kde se konalo slavnostní shromáždění, na němž vystoupili
se svými projevy předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička a bývalý
prezident republiky Václav Klaus.
Slavnostní koncert válečných veteránů za přítomnosti prezidentů ČR a Slovenska
Dne 10. listopadu 2016 se za účasti prezidentů České a Slovenské republiky Miloše Zemana
a Andreje Kisky konal v pražském Rudolfinu tradiční koncert Ústřední hudby Armády ČR.
Během slavnostního večera, který byl koncipován jako připomínka a uctění národních hodnot,
vojenských tradic a neobyčejné lidské odvahy, zazněly skladby klasiků i filmové melodie.
Pozvání na výjimečnou událost, již uspořádala Armáda ČR a Československá obec
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legionářská, přijali mimo jiné vrcholní představitelé resortů obrany obou států, vojenští
diplomaté, ale především ti, na jejichž počest se koncert konal – váleční veteráni.
Ministr obrany Martin Stropnický, jenž byl v průběhu večera oceněn pamětní medailí
Československé obce legionářské, se v projevu zaměřil právě na legionáře, kteří podle jeho
slov novému demokratickému státu – Československu – v roce 1918 významně ke vzniku
napomohli. Hovořil ale i k současným vojákům a novodobým veteránům. Patřit k nim je
podle ministra Stropnického vyznamenáním i závazkem. „Novodobí veteráni Armády ČR
zanechali od začátku devadesátých let svoji zřetelnou stopu v Iráku, na Balkáně,
v Afghánistánu i jinde. Jsou nejen vyslanci naší dobré vůle všude tam, kde je jich zapotřebí,
ale také důkazem toho, že své spojenecké závazky bereme velmi vážně,“ konstatoval a nejen
přítomným, ale všem válečným veteránům vyjádřil upřímné poděkování.
Po přestávce, ve které pozvali do
prezidentského
salónku
válečné
veterány prezidenti Miloš Zeman
a Andrej Kiska, právě prezident ČR
připomněl fakt, že nedávno, při státním
svátku, ocenil zásluhy válečných
veteránů
nejvyšším
státním
vyznamenáním
České
republiky,
Řádem Bílého lva. Zdůraznil, že si
nesmírně váží toho, co váleční veteráni
pro
naši
svobodu
vykonali
a mnohdy ve službě položili své mladé
životy.
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Rakouský lektor v naší škole
Ve dnech 7. – 11. listopadu 2016 působil na naší škole rakouský lektor pan npor. Christian
Kersch ze Sprachinstitutu Bundesheeru ve Vídni. Žáci všech ročníků si mohli v praxi ověřit
nejen své jazykové dovednosti, ale získali také nové
znalosti z oblasti odborné vojenské terminologie.
Rovněž se blíže seznámili s reáliemi Rakouska.
Přínosem pro výuku byla i možnost slyšet rozdílnost ve
výslovnosti rakouské němčiny. Pan Kersch se během
svého pobytu seznámil nejen s prostředím naší školy, ale
i s městem Moravská Třebová. Velmi se mu líbil zdejší
zámek a radnice. Těsně před svým odjezdem se
zúčastnil i slavnostního nástupu ke Dni veteránů, aby
tak společně s námi uctil památku všech padlých vojáků.
Pevně věříme, že bude navázána trvalá spolupráce
s rakouským Ministerstvem obrany, a tak vznikne
možnost výměny lektorů mezi naší školou
a Sprachinstitutem a naši žáci budou moci pravidelně
vyjíždět na jazykové soustředění do Vídně.
Den válečných veteránů
V pátek dne 11. listopadu 2016 v 11:00 hodin se u příležitosti Dne válečných veteránů
v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil
slavnostní nástup školy k uctění
památky obětí válečných konfliktů.
Historie Dne válečných veteránů se
váže k ukončení 1. světové války.
V dnešní době je neodmyslitelným
symbolem rudý květ vlčího máku,
barvy krve padlých, kteří ve
válečných konfliktech zemřeli při
obraně vlasti.
Přítomné
hosty
v čele
s místostarostou města Moravská
Třebová
panem
Pavlem
Brettschneiderem,
jednatelkou
oblastního výboru ČSBS ve Svitavách paní Marií Bínovou a předsedkyní ZO ČSBS
v Moravské Třebové paní Eliškou Weissovou přivítal moderátor pan Zbyněk Šmucer.
Náčelník štábu pplk. Ing. Viliam Beke přečetl rozkaz ministra obrany ČR ke Dni válečných
veteránů. V rámci pietního aktu byl také připomenut další významný den – 17. listopad, který
je ve světě známý jako Mezinárodní den studentstva. V České republice se vztahuje ke dvěma
historickým milníkům, jež od sebe dělí půl století - uzavření českých vysokých škol v roce
1939 a Den boje za svobodu a demokracii v roce 1989.
K uctění památky padlých byly nejprve k památníku položeny věnce. Následovala minuta
ticha. Velitelem školy plk. gšt. Ing. Zdeňkem Macháčkem byla na základě rozkazu ministra
obrany předána medaile za službu v ozbrojených silách ČR II. stupně npor. Mgr. Martině
Sofii Halíkové. Dále byla předána odměna panu Ladislavu Dostálovi a žáku Radku
Výkrutíkovi, který jí dostal za celkové druhé místo v resortním přeboru MO – běžecké ligy
2016. Slavnostní nástup s pietním aktem byl ukončen státní hymnou, kterou zazpívala žákyně
prvního ročníku Martina Žďánská.
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Po roce opět na chrudimské sedmdesátce
Druhý listopadový víkend se pod záštitou 43. výsadkového praporu již popáté konal
v Chrudimi memoriál československých parašutistů, na který se přihlásilo více než čtyřicet
žáků školy.
Cílem této akce bylo překonat sedmdesátikilometrovou vzdálenost po trase Chrudim
– Lichnice - Chrudim, a tak uctít památku paradesantního výsadku Tungsten vyslaného
z Anglie na území protektorátu za 2. světové války.
Samotného přesunu se mohly zúčastnit
skupiny 4-6 osob, nebo jednotlivci na
poloviční trati. Z důvodu velkého
zájmu o tuto akci, byly na trasu
vysílány skupiny po dvouminutových
intervalech. V rámci pochodu proběhla
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
neumožnil. Po povinné pětihodinové
přestávce jsme se přesouvali zpět na
výchozí místo. Do cíle jsme dorazili druhý den časně ráno.
Většina žáků pochod zdárně dokončila a také všem týmům se podařilo splnit podmínky
pochodu a získat vytouženou medaili.
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 opět
zúčastní a přiberou s sebou další kamarády a spolužáky.
Poprvé na soutěži robotů
Dne 4. listopadu 2016 se žáci druhého a třetího ročníku oboru Elektrotechnika zúčastnili
1. předkola klání robotů ROBOSOUTĚŽ 2016 pro střední školy. Pořadatelem soutěže je
katedra řízení Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Soutěží tříčlenné týmy, které musí
podle zadání organizátorů navrhnout, postavit a naprogramovat robota s využitím souprav
LEGO Mindstorms Education. Zkonstruovaní roboti plní úkoly v průběhu soutěže samostatně
podle předem vytvořeného programu.
V letošním ročníku bylo úkolem týmů Pathfinder, tzn. od
startu dojet na začátek bludiště podle černé čáry, projet
bludištěm a nakonec dojet do cíle opět podle černé čáry.
Soutěžící znali konstrukci bludiště, ale ne konkrétní
umístění překážek. Časový limit pro splnění zadaného
úkolu byl 120 sekund.
Této nebo podobné soutěže se naše škola zúčastnila
poprvé, takže pro žáky to byla velká výzva s neznámou
a obtížnou cestou, která byla z počátku ovlivněna
idealizovanými představami a metodou pokusů a omylů.
Během příprav se seznámili se základy postupu řešení
technického problému (rozdělení úkolů v týmu, časový
plán apod.) a plně využili svou tvořivost, kreativitu
a zručnost při stavbě a programování robota. V závěrečné fázi si žáci postavili cvičnou dráhu,
aby mohli ověřit své výtvory a odstranit jejich případné nedostatky.
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Po pětitýdenní přípravě byly tři týmy schopny postavit se soupeřům:
tým Greenboys1 - Miroslav Sívek, Jiří Vítek a Martin Adamec
tým Vrtulníci - Tomáš Kubát, Šimon Marcin a Šimon Trnka
tým Modří baroni - Michal Smažil, Aneta Štěpáníková a Alexandra Kupková
V 1. předkole se sešlo 24 středoškolských soutěžních týmů z celé republiky. Výkony robotů
se posuzovaly vyřazovacím způsobem na dvou stejných trasách. Nejlépe se vedlo týmu
Vrtulníci, který dvakrát vyhrál duel, a umístil se na 9. až 12. místě. Zbývající dva týmy
Greenboys1 a Modří baroni se umístily na 17. až 24. místě.
První prezentaci naší školy na technické soutěži můžeme hodnotit velmi kladně: žáci dokázali
v časově omezené době samostatně zkonstruovat a naprogramovat robota, získali cenné
zkušenosti
při
samostatné
praktické činnosti, rozšířili si
znalosti a dovednosti zejména
v oblasti robotiky a jsou bohatší
o nové zážitky ze soutěže.
Některé členy týmů práce
s automatickými a robotickými
systémy zaujala natolik, že by si
rádi rozšířili své znalosti
z kybernetiky a robotiky v rámci
mimoškolní činnosti a plánují
svou účast v dalším ročníku
ROBOSOUTĚŽe. Takže, za
rok…
Slavnostní mše svatá pro hnutí Stonožka
V pátek 2. prosince 2016 se od 11.00 hodin
v Katedrále
svatého
Víta,
Václava
a Vojtěcha v Praze uskutečnila tradiční
slavnostní mše svatá věnovaná hnutí Na
vlastních nohou Stonožka, které se již
tradičně zúčastnili naši žáci. Hlavní úlohou
našich žáků je zajištění pořadatelské služby.
Po mši svaté jsme měli možnost osobně se
setkat s náčelníkem Generálního štábu AČR
armádním generálem Josefem Bečvářem
a také
Jeho
Eminencí
Dominikem
kardinálem Dukou. Přejeme hnutí Na
vlastních nohou Stonožka mnoho dalších
úspěchů. Děkujeme studentům za reprezentaci školy.
Létat, nebo skákat? Obojí bude možné.
Dne 11. ledna 2017 se uskutečnilo setkání ke spolupráci naší školy s Letištěm Moravská
Třebová. Jednání se zúčastnili jak zástupci Letiště Moravská Třebová, tak zástupci Aeroklubu
ČR. Díky spolupráci se budou moci žáci zúčastnit základního kurzu parašutismu a kurzu
bezmotorového létání.
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Oba kurzy jim mohou pomoci v budoucí kariéře u Armády České republiky. Myšlenka
obnovit spolupráci vznikla během konání mistrovství Evropy v akrobatickém létání na
místním letišti.
Jednání přijel osobně podpořit i pilot světové série Red Bull Air Race medailista z ME i MS
v akrobatickém létání Martin Šonka a armádní mistr světa, medailista z MS i ME
v parašutismu Jiří Gečnuk. Samozřejmě jsme využili jejich přítomnost ve škole a proběhla
beseda se žáky. Žákyně 3. ročníku Anna Jančíková k této besedě podotkla: „Moje očekávání
tahle beseda splnila. Stála jsem o spolupráci s letištěm už dlouho a doufám, že se díky paravýcviku a létání lépe připravím na svou
kariéru u armády.“ Žák 1. ročníku
Tomáš Bár dodal: „Mně se moc líbilo,
jak Martin Šonka vzpomínal na první
zkušenosti z letiště ve Starém Městě
a na jeho prvním let a samozřejmě na
jeho zkušenosti jako vojenského pilota.
Jednou bych chtěl být tak dobrý pilot
jako on.“
Děkujeme všem hostům, že navštívili
naši školu a podpořili žáky. Těšíme se
na další spolupráci. Jsme rádi, že
můžeme nabízet nové aktivity, které
zatraktivní studium i novým zájemcům.
Setkání ke vzdělávání v Moravské Třebové
Ve dnech 24. – 25. ledna 2017 proběhlo na naší škole jednání pracovních skupin Ministerstva
obrany ČR a SR v oblasti vzdělávání. První den byl věnován střednímu školství. Druhý den
pokračoval program ve vyhodnocování a plánování spolupráce v oblasti vzdělávání personálu
ozbrojených sil.
Dříve měli ve Slovenské republice 6 středních vojenských škol a 4 vysoké školy. V současné
době mají jednu vysokou školu, ale žádnou školu střední. Slovenská strana má zájem na
otevření střední školy a prohlubování vzájemné spolupráce Univerzity obrany a Akadémie
ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika.
Setkání začalo prezentací velitele
školy, během které zaznělo vše
důležité o naší škole. Při prezentaci
velitel vyzdvihl i fungování žáků při
reprezentaci školy: „Jsem hrdý na to,
jak se žáci umí chovat při pietních
aktech.“ Také upozornil: „Škola je
náročná jak po fyzické, tak po
psychické stránce.“ Po prezentaci
zaznělo několik dotazů i pochvalných
hodnocení. Pan plukovník Radoslav
Ivančík řekl: „My vám tú vašú strednú
školu v dobrom závidíme.“ Zároveň
ocenil, že škola vede žáky k vlastenectví a ochraně země. Všichni přítomní byli překvapeni
množstvím nabízených zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.
Poté následovala prohlídka areálu školy včetně ukázek - využití lezeckého trenažéru Jakub,
sebeobrany, překážkové dráhy, střelnice. Bylo velmi příjemné poslouchat chválu na školu
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a šikovnost žáků. Všichni si ale dobře uvědomují, kolik je za tím práce a úsilí. Poslední
zastávkou bylo naše muzeum. Celý den byl zakončen společnou pracovní večeří Na Písku,
aby byla prohlídka kompletní.
Druhý den došlo k samotnému vyhodnocení Plánu spolupráce v oblasti vzdělávání personálu
ozbrojených sil a rezortu obrany ČR a SR v roce 2016 a odsouhlasení plánu na rok 2017.
Děkujeme všem účastníkům za návštěvu naší školy. Bylo nám ctí zabezpečit toto jednání.
Výuku ve škole opět zpestřili lektoři z pěti zemí světa
Naše škola se v letošním roce, stejně jako před rokem,
zapojila do projektu Edison, který organizuje společnost
AIESEC. Jeho hlavním cílem je setkávání a sbližování
lidí z různých zemí a bourání zažitých stereotypů
a předsudků. V rámci projektu zde působilo od 6. do 10.
2. 2017 pět lektorů z různých koutů světa. Konkrétně se
jednalo o Claru z Indonésie, Jacka z Taiwanu, Carol
z Číny, Narmin z Ázerbájdžánu a Marwana z Egypta.
Všichni lektoři byli zapojeni především do výuky
anglického jazyka. Jejich úkolem bylo seznámit žáky
nejen se zvyky, tradicemi, památkami a přírodními
zajímavostmi, ale hlavně se životem a současnou situací
v zemích, z nichž pocházejí. Prostřednictvím prezentací
a krátkých videí vše žákům přiblížili. Výuku prokládali
poutavým vyprávěním a popisem. Někteří lektoři měli
připraveny i další zajímavé aktivity, díky kterým měli
žáci školy možnost vyzkoušet si jeden z mnoha
tradičních indonéských tanců, prohlédnout si arabskou abecedu nebo si obléknout tradiční
čínský kroj.
Pedagogové školy si pro lektory na oplátku připravili pestrý program na odpoledne a večery.
Lektoři navštívili radnici v Moravské Třebové, kde byli uvítáni starostou města, prohlédli si
renesanční zámek v Moravské Třebové. Měli možnost se zapojit do sportovních aktivit žáků
školy.
Vrcholem celého týdne bylo uspořádání „mezinárodní vesničky“ v prostorách sálu Na Písku.
Zde měl každý z lektorů připraven svůj stánek, v němž představoval zemi, ze které pochází
- fotografiemi, propagačními letáky, charakteristickými drobnými předměty, vlajkou apod.
Jedním z největších lákadel byly pro žáky ochutnávky tradičních pokrmů připravených
jednotlivými lektory.
Ohlasy na tento projekt jsou mezi žáky kladné. Jako příklad dvě citace, které se v různých
obměnách objevovaly nejčastěji. „Návštěva byla velmi zábavná a přínosná. Naučili jsme se
něco o jiných zemích a jejich kultuře, obyvatelích a zvycích. Každopádně jsem si to užil.“ žák
Daniel Dospěl. „Hodina je krátká. Mluvili hlavně oni, mělo by být víc prostoru i pro žáky, ale
užil jsem si to. Někdy mluvili moc rychle.“ žák Dominik Pospíšil.
Projekt Edison již skončil a my doufáme, že splnil svůj cíl. Děkujeme, že jsme mohli být
součástí takto zajímavého projektu.
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Výcvik v lyžování a přesunech na sněhu a ledu 2017
V měsících lednu a únoru probíhal týdenní výcvik v lyžování a přesunech na ledu a sněhu pro
žáky druhých ročníků VSŠ a VOŠ MO v Deštném v Orlických horách.
Výcvik je koncipován ve dvou fázích. V první dvoudenní fázi výcviku (sobota, neděle) žáci
absolvovali přesun na sněžnicích se zaměřením na práci se sněžnicemi, topografii a pohyb
v neznámém horském terénu a výcvik na běžkách se zaměřením na zvládnutí klasické
běžecké techniky. Ve druhé čtyřdenní fázi výcviku (pondělí – čtvrtek) žáci absolvovali výcvik
ve sjezdovém lyžování.
Žáci se aktivně zúčastnili a zapojili do
jednotlivých
fází,
kde
k fyzicky
nejnáročnějším patřil přesun na sněžnicích.
Někteří žáci si sáhli na dno svých sil.
K hladkému průběhu a vysoké náročnosti
výcviku
přispěly
i skvělé
sněhové
a povětrnostní podmínky. Skvělou práci
odvedli i instruktoři zabezpečující samotný
výcvik.
Mimo jiné je tento týdenní výcvik také
příležitostí
k intenzivnějšímu
stmelení
kolektivů, což se jistě povedlo.
Dne 22. února 2017 naši školu navštívili 2 zástupci z Norwich University – The Military
Pohled na vojenské školství v USA
College of Vermont v USA – viceprezident univerzity Gregory Matthews a pracovnice
oddělení zahraničí spolupráce Emma Cappello, v doprovodu Zdeňka Svobody
z Velvyslanectví USA v Praze. Program návštěvy byl rozdělen na dvě části. Setkání se
zástupci velení školy a beseda se žáky.
Během setkání se zástupci školy proběhla prezentace naší školy a poté diskuze o otázkách
a problémech vojenského vzdělávání a případné možné spolupráci obou škol. V odpolední
části návštěvy Emma Cappello prezentovala americkou školu zájemcům z řad žáků naší školy
a poté odpovídala na jejich dotazy. Žáci uvítali možnost setkat se s rodilým mluvčím. Za
přítomné žáky postřeh Jana Motky z čety C3B: „Bylo zajímavé dozvědět se něco
o americkém
vojenském
školství
a vidět, alespoň na obrázku, jinou
vojenskou školu než je naše. Pro příště
bych uvítal, aby byl přítomen nějaký
kadet dané školy a nejen civilní
zaměstnankyně, která ukáže pouze
klady školy.“ Během této doby se
Gregory Matthews seznámil s prostory
školy a aktivitami, které jsou žákům
nabízeny.
Celé setkání probíhalo ve velmi
přátelském duchu a věříme, že to
nebylo setkání poslední.
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Maturitní plesy 2017
Poslední ze čtyř maturitních plesů
proběhl v pátek 17. března 2017.
Některé ročníky zvolily pro tuto
slavnostní chvíli prostory jídelny
Hedvy a. s., která nabízí větší
kapacitu sálu i zázemí. Přesto
nebo právě proto bylo nutné
nepodcenit přípravy spojené
s výzdobou sálu a organizačním
zajištěním. Slavnostní nástupy,
průběh
šerpování
i půlnoční
překvapení pojaly čety velmi
osobitě, různorodě a zodpovědně.
Některé okamžiky navodily úsměv, jiné vyvolaly mrazení a tlačily rodičům, přátelům, ale
i pedagogům do očí slzy. Všem se podařilo vytvořit krásné prostředí i atmosféru pro chvíle,
na které budou budoucí maturanti, rodiče i hosté vzpomínat.
Moravskotřebovský Ámos je s námi již čtvrt století
Již podvanácté se sešli pedagogičtí pracovníci ze školských zařízení z Moravské Třebové
a okolních obcí v sále Na Písku. Letošní setkání ke Dni učitelů se uskutečnilo ve čtvrtek 23.
března.
Po přivítání hostů a úvodním slovu plukovníka gšt. Ing. Zdeňka Macháčka následovalo na
vyhlášení jubilejního 25. ročníku ankety „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si
vážím, mám rád“. Výsledky ankety vyhlásila již tradičně ředitelka Městské knihovny
Ladislava z Boskovic Mgr. Lenka Greplová. Všichni ocenění obdrželi květinu a pamětní list.
Naše škola měla jako jediná dvě oceněné se shodným počtem hlasů. A to RNDr. Zuzanu
Macháčkovou a RNDr. Irenu Šafářovou. Absolutním vítězem se stala Mgr. Veronika Fečová
z I. ZŠ. Moravská Třebová (Křižovatka).
O program se postarala Základní umělecká škola Moravská Třebová a Ag-Fit Klub
gymnastických sportů Moravská Třebová pod vedením Mgr. Gabriely Daulové. Přítomní
ocenili šikovnost vystupujících.
Výsledky ankety: Za vojenskou střední školu obsadily 1. místo zároveň dvě učitelky - RNDr.
Zuzana Macháčková a RNDr. Irena Šafářová.
Také přijímací řízení na Vojenskou střední školu MO bylo letos poprvé jednotné
Jednotné přijímací zkoušky si letos poprvé vyzkoušeli zájemci o studium také na Vojenské
střední škole a Vyšší odborné školy v Moravské Třebové. Celkem se na všechny obory
přihlásilo 452 uchazečů, ke studiu však může být přijata jen necelá třetina.
„I naší školy se v letošním roce dotklo sjednocení přijímacího řízení. Termíny i začátky
zkoušek jsou předem určeny a my tomu musíme přizpůsobit celý harmonogram. Jelikož nám
nestačí jen státem dané předměty - matematika a český jazyk, máme i školní zkoušku, a to
z anglického jazyka a tělesné výchovy,“ uvedl velitel školy plukovník gšt. Ing. Zdeněk
Macháček.
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Na všechny obory se přihlásilo
celkem 452 uchazečů na všechny
obory z různých
koutů
České
republiky, mezi nimi je i 13
příslušníků Armády ČR, kteří si
doplní vzdělání dálkově v oboru
Podnikání.
Na
první
termín
přijímacích zkoušek, který se konal
12. a 13. dubna, se dostavilo 344
potenciálních žáků. O týden později,
ve středu 19. dubna, dorazilo na druhý
termín 76 uchazečů. Ti se nejprve
museli poprat s didaktickým testem
z matematiky a českého jazyka. Zkouška z anglického jazyka je testovala v gramatice a psaní.
„Jsme specifická střední škola se speciálním zaměřením. Naší výhodou je velký zájem
uchazečů a možnost výběru na základě přezkoušení z tělesné zdatnosti a perfektního
zdravotního stavu,“ dodává plukovník gšt. Macháček.
Poslední krok k ukončení studia
Dne 2. května 2017 byly na naší škole slavnostně zahájeny maturitní zkoušky. Všichni
stávající maturanti z denního i dálkového studia se sešli v kinosále školy, kde k nim promluvil
velitel školy, který mimo jiné řekl: „Každý z vás musí mít trochu štěstí, vše se naučit nedá.“
Ocenil žáky dálkového studia, jak dokázali skloubit rodinu, práci, školu a nyní jsou jen krok
od úspěšného absolvování.
Po slavnostním zahájení již první maturanti zasedli do lavic ke státní části z matematiky,
odpoledne následovala písemná práce z anglického jazyka. Druhý den ráno čekal všechny
didaktický test z českého jazyka a odpoledne ještě didaktický test z anglického jazyka.
Písemná práce z českého jazyka proběhla již 11. dubna. Výsledky státní části maturitní
zkoušky se žáci dozví ještě před
zahájením části školní.
Žáci oboru elektrotechnika již za sebou
mají i praktickou maturitní zkoušku,
kde prezentovali vlastní práci, kterou
museli obhájit.
Od čtvrtka 4. do pondělí 22. května
čeká na žáky „svatý týden“, v němž
ještě mohou doladit znalosti na ústní
část maturitní zkoušky. Přejeme všem
pevné nervy a štěstí, ať úspěšně
zvládnou své „ zkoušky z dospělosti“.
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Středoškoláci absolvovali studijní stáž u libereckých chemiků
Ve dnech 24. – 28. 4. 2017 se žáci Vojenské střední školy z Moravské Třebové účastnili
studijní stáže u libereckých vojenských chemiků. Rozšířili si tak své znalosti v ochraně proti
zbraním hromadného ničení a zlepšili si i fyzickou kondici při vojenském lezení a plavání.
Na šedesát studentů třetího ročníku absolvovalo odborný výcvik u chemiků jako doplňkový
program ke standardním školním osnovám. Pod dohledem zkušených instruktorů libereckého
pluku si vyzkoušeli například obsluhu základních přístrojů pro detekci nebezpečných
chemických a radioaktivních látek, zásady dorozumívání a pohybu v kontaminovaném
prostředí a mimo jiné se seznámili se špičkovou laboratoří NATO, kterou mají chemici ve
výbavě od loňského roku.
„Překvapilo mě, s jakým zaujetím středoškoláci sledovali výklad o fatálních účincích zbraní
hromadného ničení a o použití chemických zbraní v současném konfliktu na Blízkém
východě. Zajímá je to, protože je to dnes velmi aktuální téma,“ vysvětlil hlavní instruktor
stáže praporčík Michael Machek, který před začátkem kariéry vojáka byl mistrem ve výrobně
fosgenu pardubické Synthesie.
Chemici si pro středoškoláky připravili zapeklitý úkol, když jednomu z nich zavázali oči,
druhému nasadili sluchátka s hudbou a třetí nesměl promluvit. „Teď jste skupinka třech
zraněných vojáků a musíte se vyvázat z kontaktu s nepřítelem. Prověříte si schopnost
komunikace za ztížených podmínek, ale také kvalitu a soudržnost kolektivu,“ nabádal
studenty rotný Tomáš Houdek. Netrpělivé přešlapování první trojice mladíků na startu
připomínalo závodní chrty v boxu.
Na dno svých sil si žáci sáhli také na posádkovém cvičišti chemiků v Tisé u Děčína při
tréninku ve vojenském lezení a plavání. Museli se například dostat přes vodní překážku za
pomocí lana, učili se efektivně ovládat raft, překonávali rozličné překážky a zachraňovali
tonoucího. Výcviku žáků přihlíželi
také okolo sedící rybáři zahalení
v péřových
bundách,
kteří
jen
nevěřícně kroutili hlavou. „Dlouho
nezapomenu na to, jak jsme
v maskáčích plavali v ledové vodě jako
v ochlazovacím
bazénku,“
dodal
s úsměvem třeťák David Fröml.
„Stáže
žáků
vojenských
škol
organizujeme pravidelně, vyčleňujeme
pro ně ten nejlepší personál, protože
klademe důraz na motivaci žáků k další
službě v armádě,“ uzavřel liberecký
velitel plukovník Radek Černý.
Slavnostní nástup ke Dni vítězství
V pátek 5. května 2017 se v areálu
Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy MO v Moravské
Třebové uskutečnil slavnostní nástup
u příležitosti 72. výročí ukončení
2. světové války. Za účasti vojáků
z povolání, občanských zaměstnanců
a žáků školy byl položen věnec
a zapálena svíce u památníku padlých
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a minutou ticha byly uctěny oběti 2. světové války. Náčelník štábu pplk. Ing. Viliam Beke
přečetl rozkaz ministra obrany ČR ke Dni vítězství 8. 5. 2017, kde mimo jiné zaznělo:
„Armáda České republiky se hrdě hlásí k tradici boje proti okupantům. Naše úcta patří všem,
kteří se tohoto boje zúčastnili; skláníme se před těmi, kteří položili své životy, i před těmi,
kteří se později namísto díků stali terčem represí padesátých let.“ Poté následoval projev
studenta třetího ročníku Martina Mikeše. Slavnostní nástup s pietním aktem byl ukončen
státní hymnou, kterou zazpívala žákyně prvního ročníku Martina Žďánská. Celý pietní akt
proběhl za proměnlivého počasí a státní hymna zněla za vydatného deště.
59. mezinárodní vojenská pouť do Lurd 2017
Ve dnech 18. – 22. května 2017 se 15 vybraných žáků Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové zúčastnilo cesty na poutní místo
v Lurdách. Čtvrteční odlet byl kvůli nepřízni počasí v místě přistání odložen na páteční ráno,
kdy zhruba po čtyřhodinovém letu ve vojenském letadle Casa následovalo přistání a přesun do
vojenského tábora, kde už bylo připravené ubytování ve vojenských stanech.
Celý program této pouti zahájilo nastoupení jednotek z několika desítek zemí světa a společný
odchod na oficiální zahájení. To probíhalo v podzemní kryptě, kdy překrásnou atmosféru
instrumentálně doplňovaly vojenské kapely zúčastněných armádních celků.
Následující sobotní den byl programově nejnáročnější a zároveň asi nejzajímavější, protože se
větší část programu odehrávala v režii českých kaplanů. Dopoledne proběhlo společné focení,
zapálení české svíce a společná mše svatá v českém jazyce ukončená písní Ave Maria
zazpívaná jednou z účastnic. Následovalo setkání s generálem Mikulenkou v táboře, který zde
vystoupil se svým projevem určeným účastníkům pouti. V odpoledních hodinách zájemci
absolvovali křížovou cestu a večer proběhlo mariánské procesí všech přítomných vojenských
jednotek.

V neděli pak vyvrcholil celý program mší svatou v kryptě, kde byla tato pouť i slavnostně
zahájena. Čas, který pak zbýval do odletu, byl využit k prohlídce města nebo k případným
výletům po okolí tohoto zajímavého místa a načerpání duchovních sil před návratem do vlasti.
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„Lodičky" létaly nad školou
Ve čtvrtek 8. června 2017 se konalo v prostorách vojenské školy slavnostní vyřazení
absolventů jak denního tak dálkového studia. Je to významný milník v dynamice školy za
účasti významný hostů.
Slavnostní vyřazení mělo dvě části, akademickou a vojenskou. Obě části jsou přístupné
veřejnosti, aby se hrdí rodinní příslušníci stali jeho součástí. Akademická část probíhala v sále
Na Písku. Absolventi převzali z rukou třídních učitelů maturitní vysvědčení, ročenku školy
pak z rukou ředitele agentury logistiky brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala. K jejich
úspěchu jim následně pogratuloval velitel školy plukovník gšt. Ing. Zdeněk Macháček. Každý
z účastníků si užíval chvíli, kdy držel v ruce poprvé své maturitní vysvědčení. Následoval
přesun k vojenské části, která se konala ve venkovních prostorách školy.
Vojenská část začala nástupem všech žáků školy. K absolventům promluvili ředitel agentury
logistiky brigádní generál Ing. Jaroslav Trakal, ředitel odboru vzdělávací politiky Sekce
státního tajemníka Ministerstva obrany JUDr. Vladimír Krška, hejtman Pardubického kraje
JUDr. Martin Netolický Ph.D., starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš IZÁK, za
Československou obec legionářskou místopředseda pplk. ve výslužbě Tichomír Mirkovič a za
Univerzitu obrany plukovník prof. Ing.
Martin MACKO, CSc. Za výborné
studijní výsledky po celou dobu studia
a za vykonání maturitní zkoušky
s vyznamenáním byl velitelem školy
předán věcný dar absolventce Markétě
Valkounové, která bude zapsána i na
tabuli cti. Dále byly uděleny velitelem
školy pochvalné listy za velmi dobré
studijní výsledky po celou dobu studia
absolventce Heleně Dopirákové a za
výrazné zlepšení studijních výsledků
absolventce Michaele Virgalové.
Na závěr za absolventy promluvila Markéta Valkounová, která poděkovala všem učitelům
a velitelům za práci a rodičům za péči a zázemí. Po emotivním projevu zazněla státní hymna
a slavnostním pochodem byl oficiální akt vyřazení ukončen. Absolventi netrpělivě čekali na
povel velitele, aby mohlo proběhnout tradiční „vyhazování lodiček“, letos zpestřené
i vystřelením zlatých a stříbrných konfet.
V projevu velitele školy mimo jiné zaznělo: „Před námi stojí absolventi, kteří museli
absolvovat vedle profilové i státní maturitní zkoušku a jsem rád, že je zvládli a potvrdili tak,
že jim škola dala dobré základy vzdělání. Ukončení studia na střední škole je však teprve
začátkem v jejich osobní kariéře a je proto velmi dobře, že řada z nich se rozhodla pokračovat
ve studiu na vysoké škole. To, že tady dnes stojí, není vůbec samozřejmé a zaslouží si
ocenění."
V letošním roce došlo v řádném termínu k vyřazení 70 absolventů denního a dálkového
studia. Studenti dálkového studia již jsou příslušníky Armády ČR, kteří si doplňují vzdělání.
Z denního studia je 29 přijato ke studiu na Univerzitě obrany a 25 nastoupí do základní
přípravy na Vojenské akademii Vyškov a následně po 2 měsících k vojenským útvarům
Armády České republiky.
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Žáci 1. a 2. ročníku na Bahnech
V prostoru Zadní Bahna u Strašic proběhl již 28. ročník Dne pozemního vojska – Bahna 2017,
který poprvé armáda nepojala jen jako ukázku, ale také jako výcvik, do kterého se zapojily
průřezově všechny jednotky Pozemních sil AČR.
O hlavní ukázku armády se postaraly jednotky 7. mechanizované brigády, které dle plánu
cvičení právě dokončovaly budování obrany na státní hranici, když vtom na ně mnohem větší
silou udeřily jednotky protivníka. Za pomocí letecké a dělostřelecké techniky zničily lehká
obrněná vozidla IVECO, následný vzdušný výsadek však zlikvidoval poslední ohniska našeho
odporu. Přisunované posily protivníka se chystaly k dalšímu útoku do hloubky České
republiky. Mezi tím ale 7. mechanizovaná brigáda soustředila dostatečné prostředky v podobě
tanků a bojových vozidel pěchoty a s pomocí letectva a dělostřelectva zničila soustředěné síly
protivníka a obnovila obranné pozice.
Součástí letošního ročníku Dne pozemního vojska – Bahna 2017 byly i tři historické ukázky.
První připomenula sto let od bitvy u Zborova, druhá boje na západní frontě v tzv. Falaiské
kapse, kde byly v srpnu 1944
zničeny poslední jednotky
Wehrmachtu v Normandii.
Třetí ukázka pak rok 1947,
kdy na Slovensku probíhala
operace proti banderovcům.
V akci bylo nasazeno na pět
set vozidel všech druhů.
O zájmu veřejnosti svědčí
fakt, že počet návštěvníků se
podobal tomu loňskému, kdy
dorazilo skoro padesát tisíc
lidí.
Na cvičení Bahna 2017 se podílelo více než čtrnáct set vojenských profesionálů včetně žáků
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany, kteří zajišťovali
pořadatelskou službu, podávali informace o možnostech studia nebo prováděli divácky
úspěšné ukázky boje zblízka.
Sportovně branný dětský den v pevnosti Hůrka a Vojenském muzeu v Králíkách
V sobotu 27. května 2017 se již tradičně uskutečnil sportovně branný dětský den v pevnosti
Hůrka a Vojenském muzeu Králíky. Zúčastnilo se ho celkem 14 žáků z kroužku Vojenské
historie a klubu Musado, kteří byli nejprve
rozmístění na stanovištích. Jejich působištěm
byl hod granátem na cíl, lanová dráha,
průchod tunelem ve tmě či střelba ze
vzduchovky. O další zajímavá stanoviště se
postarali skauti. Součástí programu byly také
ukázky. Celní správa představila dětem
výcvik se služebním psem a naši žáci
předvedli ukázku boje z blízka. Na závěr
sportovně branného dětského dne byla
možnost projet se v obrněném transportéru.
Počasí nám letos přálo a těšíme se na další
dětský den, kde budeme moci prezentovat
naši školu.
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Na pietním aktu ve Vlkoši u Kyjova
Druhou červnovou neděli v malebné vinařské vesničce Vlkoš u Kyjova se letos již podvacáté
konal, vzpomínkový pietní akt k uctění památky místního rodáka generála Jana Sergěje Ingra
v rámci „Vlkošských dnů vojenských tradic“. Této události byli přítomni i žáci naší školy,
kteří se podíleli na průběhu a organizaci jako příslušníci čestné čety a kladeči věnců a kytic
při samotném pietním aktu. Následně byla odhalena pamětní deska dalšímu místnímu
rodákovi působícímu v druhém odboji MUDr. Zdeňku Vítkovi.
Tyto události byly vyvrcholením víkendových slavností za přítomnosti politických osobností,
představitelů armády, funkcionářů vojenských spolků a sdružení, druhoválečných vojenských
veteránů a jejich blízkých příbuzných, místních rodáků a další široké veřejnosti.
Účast našich sedmi žáků z prvního
ročníku byla oceněna slovy chvály ze
strany
místních
obyvatel
a představitelů obce a za odměnu jim
byl umožněn vstup do místního
vojenského
muzea
zřízeného
vojenským příznivcem a členem ČSoL
Petrem Neničkou.
Tato potěšující uznání jsou jak
motivací, tak i výzvou k účasti našich
studentů při dalších ročnících této
slavnostní
akce
a příslibem
k pokračování v navázané spolupráci.
Pochod I.P.A. v Hranicích
Dne 10. června 2017 proběhl v Hranicích 3. ročník pochodu I.P.A., který pořádaly složky
místní policie spolu s tamějšími vojenskými útvary pro zájemce z řad ozbrojených složek, ale
i z řad vojenských fanoušků a historických klubů podporovaných širokou veřejností.
Možnost účasti využilo i několik našich žáků. Absolvovali trasy po okolí Hranic, Teplic nad
Bečvou a v přilehlých obcích, které
byly dlouhé 27 nebo 36 kilometrů.
Zajímavostí jedné z tras bylo, že část
úseku
procházela
Zbrašovskými
aragonitovými
jeskyněmi,
kde
účastníky
doprovázeli
průvodci
a podávali odborný výklad o této
přírodní památce.
Všichni studenti stanovené trasy
úspěšně v limitu dokončili. Pochod
byl o to náročnější, neboť ten den celé
dopoledne intenzivně pršelo a tak už
od startu se účastníci pohybovali
promoklí.
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Legiovlak v Moravské Třebové
V úterý 13. června 2017 proběhlo na vlakovém nádraží v Moravské Třebové slavnostní
přestřižení pásky k putovní výstavě Legiovlak. Po proslovech pozvaných hostů se všichni
přesunuli k první komentované prohlídce celého vlaku. Bylo to velmi zajímavé. Tohoto aktu
se zúčastnili za školu velitel plukovník gšt. Zdeněk Macháček a jeho zástupce podplukovník
Josef Hloupý.
Celý vlak je věrná replika vlaků z let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku
probíhaly válečné operace čs. legií. Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži
obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného
československého státu.
Ihned po otevření již výstavu navštívili první zájemci. Samozřejmě mezi návštěvníky nemohli
chybět žáci naší školy. Během celého týdne
se zde vystřídaly čety, které jsou ve škole
přítomny. Dle ohlasu studentů je to i pro ně
zážitek a ocenili i průvodce a výklad, který
obsahoval zajímavosti a vtipné hlášky.
Z postřehů
cituji
žákyni
Martinu
Maruškovou: „Je důležité vidět, jak žili
legionáři, s jakými trablemi a starostmi se
potýkali, jak a v čem trávili své každodenní
i nevšední situace. Je důležité vidět a vědět,
že i v těch nejtěžších chvílích mysleli na
jednu věc - na nás, čili budoucnost Čechů.
Tito muži si zaslouží víc legiovlaků, protože
díky nim tu teď jsme.“

Zdroje:
www.acr.cz
vlastní fotografie
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