Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou
se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
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1. Základní údaje o škole
Název a sídlo školy
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové
Adresa: Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, 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. září 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 Armády České republiky (AČR) byla v roce 1996
zřízena Střední technická škola Ministerstva obrany a dne 1. června 2006 byla škola
přejmenována na Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany (VSŠ
a VOŠ MO), 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 skončil dne 31. srpna 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, jež je součástí
vzdělávacího programu Podnikání v oborech.
V rámci celoživotního vzdělávání dále ve škole probíhají kurzy výpočetní techniky pro
začátečníky a pokročilé (ECDL) a rekvalifikační kurzy obsluha osobního počítače dle sylabu
ECDL pro začátečníky i pokročilé (M2-M7, M12) a tvorba webových stránek a publikování
na internetu (ECDL M10+).
Údaje o vedení školy
Velitel VSŠ a VOŠ MO: plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
Zástupce velitele: pplk. Ing. Josef HLOUPÝ
Náčelník štábu: pplk. Ing. Viliam BEKE
Vedoucí starší důstojník-specialista oddělení vzdělávání: pplk. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.
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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.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové
k 1. dubnu 2018
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2. Charakteristika školního roku 2017/2018
Vojenská střední škola Ministerstva obrany (VSŠ MO) zabezpečovala výuku pro žáky
čtyřletého denního studia, tříletého nástavbového dálkového studia, kurzů výpočetní techniky
ECDL a rekvalifikačních kurzů. Výuka probíhala v souladu s školními vzdělávacími
programy a schválenými učebními tematickými plány pro všechny druhy studia
s odpovídajícím personálním a materiálním zabezpečením.
VSŠ a VOŠ 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 VSŠ 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 účastí žáků na akcích organizovaných rezortem MO (Dny pozemního vojska
„BAHNA 2018“, Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR) a následně na akcích spojených
s reprezentací školy jak v rámci rezortu MO, tak v civilním sektoru. Přesto výuka probíhala
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 VSŠ MO podle požadavků a potřeb rezortu
MO. Při zpracování školních vzdělávacích programů se vycházelo z dokumentace schválené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), z platných zákonů a vyhlášek
MŠMT a rezortu MO.
Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu (zabezpečení všech forem studia podle věstníku
MO upravujícím vzdělávací aktivity) byly ve školním roce splněny. Dosažené studijní
výsledky se oproti předchozímu školnímu roku zlepšily, a to především u žáků denního
studia. Nejlepšího průměrného prospěchu mezi četami dosáhly shodně čety C1B a C3C
třídních učitelů o. z. Ing. Daniela TOMČALY a o. z. Mgr. Věry PACLÍKOVÉ.
V průběhu školního roku se pedagogové oddělení vzdělávání výrazněji zaměřili na přípravu
k maturitním zkouškám žáků čtvrtého ročníku denního studia a současně žáků třetího ročníku
studia dálkového. Pedagogičtí pracovníci se i v tomto roce zúčastnili školení k maturitním
zkouškám.
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U studijního oboru vzdělávání 26-41-L/01 Elektrotechnika VSŠ MO úzce spolupracuje se
Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Lanškroun, které pro naše žáky
daného oboru zabezpečuje učební praxi.
3. Přehled oborů vzdělání
Čtyřleté denní studium
Kmenový obor:

78-42-M

Kód a název oboru: 78-42-M/07

Lyceum
Vojenské lyceum

Délka přípravy:

4 roky

Studijní obor:

pro chlapce a dívky se zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy,
informatiku a anglický jazyk

Podmínky přijetí:

úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění kritérií přijímacího
řízení, zdravotní způsobilost uchazeče, fyzická zdatnost

Způsob ukončení:

maturitní zkouška

Vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód a název oboru: 78-42-M/01

Technické lyceum (obor skončil dne 31. srpna 2018)

Délka přípravy:

4 roky

Studijní obor:

pro chlapce a dívky se zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy,
informatiku a anglický jazyk

Podmínky přijetí:

úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění kritérií přijímacího
řízení, zdravotní způsobilost uchazeče, fyzická zdatnost

Způsob ukončení:

maturitní zkouška

Vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kmenový obor:

26-41-L

Kód a název oboru: 26-41-L/01

Elektrotechnika
Elektrotechnika

Délka přípravy:

4 roky

Studijní obor:

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

Podmínky přijetí:

úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění kritérií přijímacího
řízení, zdravotní způsobilost uchazeče, fyzická zdatnost

Způsob ukončení:

maturitní zkouška

Vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou
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Tříleté dálkové studium
Kmenový obor:

64-41-L

Kód a název oboru: 64-41-L/51

Podnikání v oborech
Podnikání

Délka přípravy:

3 roky

Studijní obor:

pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance v rezortu MO

Podmínky přijetí:

úspěšné ukončení středního odborného učiliště, získání výučního listu,
splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení:

maturitní zkouška

Vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis oborů vzdělání
Studijní obory Vojenské lyceum (VL) a Technické lyceum (TL) jsou určeny pro žáky se
zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, které po úspěšném absolvování mohou
rozvíjet v návazném vysokoškolském studiu technického směru. Cílem VL a TL 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 (UO),
případně VOŠ či civilní vysoké škole příslušného zaměření. Jedná se o výběr žáků, kteří
mohou úspěšně provádět zásadní technické inovace, v rámci Armády České republiky (AČR)
studovat na UO v Brně nebo vykonávat základní poddůstojnické a praporčické funkce
v rezortu MO. Tyto 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 VL a TL jsou i základy
odborného vzdělávání, které se opírají o obecně technické disciplíny a o klíčové dovednosti.
Pojetí těchto studijních oborů je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale
zejména na rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností ve formě analýzy a řešení
problémů, aplikaci získaných vědomostí, samostatné studium a v rámci něho na praktické
uplatnění efektivních pracovních metod a postupů. Studijní obory VL a TL jsou koncipovány
ve dvou oblastech. První je tvořena základním učivem všeobecně vzdělávacím a učivem
odborným, které je povinné pro všechny žáky. Druhou oblast představují volitelné předměty,
jejichž funkcí je vytvořit širší vzdělávací nabídkové portfolio pro žáky a tím přispět k jejich
správnému profesnímu rozhodnutí a současně prohloubit jejich přípravu směrem ke
zvolenému oboru navazujícího vzdělávání a praxi u útvarů a zařízení AČR.
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Studijní obor Elektrotechnika (EL) 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, údržbou
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 oblastí používajících
elektronick zařízení, stroje a přístroje. Cílem studia EL je výchova absolventů pružně
reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, servisní, údržbářské,
opravárenské

a

revizní

činnosti

na

elektronických

systémech

daného

oboru.

Výchovně-vzdělávací proces je zaměřen na poznávání nových vývojových trendů, které jsou
rozhodujícími atributy v turbulentním technickém rozvoji elektroniky a elektronických
systémů. Po zvládnutí teoretické a praktické výuky se žák stane specialistou se širokým
všeobecným i odborným rozhledem. Může se ucházet o navazující studium na vysokých
školách odpovídajícího zaměření.
Studijní obor Podnikání (POD) nabízí středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným
a odborným vzděláním. Jejich příprava je směřována do tří základních oblastí - rozvoj
osobnosti žáka, příprava pro služební či pracovní uplatnění ve vojenském prostředí a pro život
v občanské společnosti. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí
potřebných k úspěšnému zvládnutí služebních potažmo pracovních povinností v AČR
či podnikatelských aktivit v civilním životě. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj
schopností aplikovat poznatky z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické
komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie se zaměřením na řešení
konkrétních situací. Značný prostor je věnován zvládnutí komunikace (ústní, písemné,
elektronické) s využitím prostředků informační techniky a práci s informacemi. Pojetí POD je
zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického
myšlení, vytváření a upevňování dovedností analýzy a řešení problémů, praktickou aplikaci
získaných vědomostí, samostatné studium a uplatňování efektivních pracovních metod
a postupů. U tohoto tříletého dálkového nástavbového studia je vzdělávací obsah určen
především pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance sloužící či pracující v rezortu MO,
kteří po jeho absolvování působí jako profesionální příslušníci na odpovídajících funkcích
v rámci AČR.
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4. Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2017/2018 ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva
obrany v Moravské Třebové pracovalo 105 vojáků z povolání a občanských zaměstnanců.
Hlavní funkcionáři školy
Funkce

Hodnost, titul, jméno a příjmení

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
pplk. Ing. Josef LORENZ

Vedoucí starší důstojník-specialista

(do 31. 12. 2017)

oddělení vzdělávání

pplk. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.
(od 1. 1. 2018)

Starší důstojník - specialista

mjr. Ing. Karel KYSELKA (do 31. 12. 2017)

Vedoucí učební skupiny jazykové

o. z. Bc. Ondřej KOMŮRKA

a humanitní
Vedoucí učební skupiny přírodovědné

o. z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ
o. z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

Vedoucí učební skupiny základních

(do 31. 3. 2018)

odborných předmětů

mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
(od 1. 4. 2018)

Náčelník učební skupiny managementu

mjr. Mgr. Ing. Petr TATALÁK

a tělovýchovy
Chod školy zabezpečovali i pracovníci dalších vojenských zařízení nacházejících se
v Samostatném dislokačním místě Moravská Třebová (PS 0547 - Provozní středisko
Moravská Třebová, VZ 684804 - Úsek zdravotních služeb Moravská Třebová Centra
zdravotních služeb Prostějov).

10

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2017/2018
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogický sbor školy absolvoval v průběhu školního roku e-learningové školení a semináře
k maturitním zkouškám (k funkcím zadavatelů a hodnotitelů).
Celkový přehled o vzdělání pedagogických pracovníků
Vzdělání

PaedDr.

RNDr.

Mgr.

Ing.

Bc.

Vysokoškolské

1

4

16

10

2

Bez titulu
s pedagogickým vzděláním
5

Pedagogický sbor v počtu 39 je plně kvalifikován.
5. Přijímací řízení
Čtyřleté denní studium
První kolo přijímací řízení se pro čtyřleté denní studium oborů vzdělání 78-42-M/07 Vojenské
lyceum a 26-41-M/01 Elektrotechnika konalo v řádných termínech ve dnech 12. a 16. dubna
2018 a v náhradních termínech ve dnech 10. a 11. května 2018 (pro uchazeče, kteří byli řádně
omluveni). Uchazeči vykonali jednotnou (státní) zkoušku z matematiky, z českého jazyka
a literatury a dále školní zkoušku z tělesné výchovy.
Zájem o studium oboru vzdělání VL byl značný. Bylo podáno celkem 308 přihlášek (226
chlapců a 82 dívek). K přijímacím zkouškám se dostavilo 288 uchazečů (214 chlapců a 74
dívek).
Do studia oboru vzdělání EL bylo podáno v 1. kole přijímacího řízení celkem 72 přihlášek (67
chlapců a 5 dívek). K přijímacím zkouškám se dostavilo 66 uchazečů (61 chlapců a 5 dívek).
Pro školní rok 2018/2019 bylo plánováno přijetí 32 uchazečů s místem studia Moravská
Třebová a 32 uchazečů s místem studia Sokolov. Účast na přijímacích zkouškách byla 51
uchazečů s místem studia Moravská Třebová (přijato 12 uchazečů) a 15 uchazečů s místem
studia Sokolov (přijati pouze 2 uchazeči - pro tento nedostatečný počet četa v Sokolově
neotevřena). Řada dalších uchazečů neprošla zdravotními prohlídkami ve spádových
vojenských nemocnicích. Dne 7. června 2018 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení pro obor
vzdělání EL a to z důvodu doplnění počtu přijatých uchazečů z 1. kola s místem studia
Moravská Třebová. Bylo podáno celkem 58 přihlášek (46 chlapců a 12 dívek). K přijímacím
zkouškám se dostavilo 53 uchazečů (41 chlapců a 12 dívek).
Směrné číslo pro přijetí ke studiu na školní rok 2018/2019 bylo stanoveno Odborem
vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka v Ministerstvu obrany na 96 žáků oboru VL a 32
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žáků oboru EL s místem studia Moravská Třebová a 32 žáků oboru EL s místem studia
Sokolov. V oboru vzdělání VL byly otevřeny tři čety a v oboru EL jedna četa s místem studia
Moravská Třebová.
Na základě výsledků přijímacího řízení bylo ke studiu do prvního ročníku přijato celkem 80
žáků oboru vzdělání VL (66 chlapců a 14 dívek) a 32 žáků oboru vzdělání EL (28 chlapců a 4
dívky). Svůj zájem o studium na VSŠ a VOŠ MO potvrdilo odevzdáním zápisového lístku do
oboru vzdělání VL 64 uchazečů (53 chlapců a 11 dívek) a do oboru vzdělání EL 32 uchazečů
(28 chlapců a 4 dívky).
Tříleté dálkové studium
Přijímací řízení do tříletého dálkového oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání proběhlo ve
stejném termínu jako u čtyřletého denního studia. Uchazeči vykonali jednotnou (státní)
zkoušku z matematiky a českého jazyka a literatury. Do POD se přihlásilo 25 uchazečů (24
mužů a 1 žena). Všech 25 uchazečů splnilo podmínky a kritéria přijímacího řízení a byli
přijati ke studiu.
Přehled o přijímacím řízení
Čtyřleté denní studium
Studijní obor: 78-42-M/07 Vojenské lyceum
Počet uchazečů
Forma

Směrné

Dostavilo se

vzdělávání

číslo

k přijímacímu

Přijato ke

Nastoupilo

studiu

ke studiu

214 Ch

66 Ch

53 Ch

53 Ch + 6 přestup

74 D

14 D

11 D

11 D + 4 přestup

288

80

64

74

řízení
Čtyřleté denní
studium
Celkem

96
80

12
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Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika (počty souhrnně za obě kola přijímacího řízení)
Počet uchazečů
Forma

Směrné

vzdělávání

číslo

Dostavilo se

Přijato ke

Nastoupilo

studiu

ke studiu

102 Ch

28 Ch

28 Ch

28 Ch

17 D

4D

4D

4 D + 1 přestup

119

32

32

33

Přijato ke

Nastoupilo

Celkem nastoupilo

studiu

ke studiu

24 M

24 M

23 M

23 M

1Ž

1Ž

25

25

23

23

k přijímacímu
řízení

Čtyřleté denní
studium
Celkem

32
32

Celkem nastoupilo

Tříleté dálkové studium
Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání
Počet uchazečů
Forma

Směrné

Dostavilo se

vzdělávání

číslo

k přijímacímu
řízení

Tříleté
dálkové

30

studium
Celkem

30

6. Počty žáků
Ve školním roce 2017/2018 měla VSŠ a VOŠ MO celkem 20 čet s 464 žáky (391 žáků
čtyřletého denního studia a 73 žáků tříletého dálkového studia). Na VSŠ MO se v rámci
čtyřletého denního studia vyučovaly obory vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum,
78-42-M/01 Technické lyceum a 26-41-M/01 Elektrotechnika, v rámci tříletého dálkové
studia 64-41-L/51 Podnikání.
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Skutečný stav žáků k 31. 8. 2018 (po opravných zkouškách)
V průběhu školního roku 2017/2018 ukončilo, přerušilo nebo nepostoupilo do vyššího
ročníku studia 37 žáků denního studia a 3 žáci dálkového studia.
Zahájilo dne

Ukončilo dne

Přestup z jiné střední školy

Ukončení

1. září 2017

31. srpna 2018

(+)

(-)

C1A

32

25

-

7

C1B

31

24

-

7

C1C

32

23

-

9

E1A

33

28

1

6

C2A

28

24

-

4

C2B

28

26

-

2

C2C

21

21

-

-

E2A

22

20

-

2

C3A

18

18

-

-

C3B

23

23

-

-

C3C

22

22

-

-

E3A

23

23

-

-

C4A

16

16

-

-

C4B

26

26

-

-

C4C

19

19

-

-

E4A

17

17

-

-

T1A

15

15

-

-

T2A

26

26

-

-

T3A

12

10

-

2

T3B

20

19

-

1

Celkem

464

425

1

40

Četa

7. Proces vzdělávání
Pedagogický sbor školy se schází pravidelně na poradách s vedoucím starším důstojníkemspecialistou oddělení vzdělávání (náčelníkem oddělení vzdělávání) nebo na poradách
náčelníků a vedoucích učebních skupin, kde jsou pedagogové seznamováni s plněnými úkoly
a nejnovějšími poznatky z oblasti metodické práce. Při setkání garantů oborů vzdělání

14

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2017/2018
a garantů vyučovaných předmětů se rozebírají a sjednocují nejnovější poznatky z oblasti
metodiky jednotlivých předmětů. Pedagogický sbor čerpá poznatky v oblasti metodické práce
z věstníků MŠMT, z dostupných internetových zdrojů a z dokumentů rezortu MO, kde je
oblast metodiky rozpracována. Pedagogové rovněž využívají vzdělávacích seminářů
pořádaných Národním institutem dalšího vzdělávání.
Vyučující cizích 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 zpracovávání a následných aktualizací školních vzdělávacích programů
na základě rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT. Nejnovější poznatky
z oblasti metodiky jsou přenášeny do praktické výuky.
8. Výsledky vzdělávání žáků
Na konci školního roku 2017/2018 bylo ke dni 31. srpna 2018 klasifikováno celkem 433 žáků
(1. - 4. ročníku VL, TL, EL a 1. - 3. ročníku POD). Z tohoto počtu bylo 362 žáků čtyřletého
denního studia a 71 žáků tříletého dálkového studia.
Čtyřleté denní studium
Z celkového počtu 362 žáků prospělo 9 žáků s vyznamenáním, 328 prospělo, 13 neprospělo
a 12 nebylo hodnoceno.
Tříleté dálkové studium
Z celkového počtu 71 žáků prospělo 67 a 1 žák neprospěl, 2 žáci nebyli hodnoceni.
Studijní výsledky
Prospěl
Typ studia

Počet žáků

s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Nehodnocen

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Čtyřleté denní

362

9

2,47

328

90,61

13

3,59

12

3,31

Tříleté dálkové

71

1

1,41

67

94,37

1

1,41

2

2,82

Celkem

433

10

2,31

395

91,22

14

3,23

14

3,23
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Čtyřleté denní studim
Četa

Hodnocení

Počet
žáků

V

P

5

Průměrný

Třídní učitel

prospěch

N

C1A

27

-

27

-

-

2,419

o. z. PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ

C1B

24

1

22

1

-

2,391

o. z. Ing. Daniel TOMČALA

C1C

24

-

18

4

2

2,732

kpt. Ing. Petr HENDRYCH

E1A

28

2

26

-

-

2,667

o. z. Gabriela OŠKEROVÁ

C2A

26

2

23

1

-

2,445

o. z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ

C2B

27

-

26

1

-

2,526

o. z. Mgr. Olga JURÁNKOVÁ

C2C

21

-

17

1

3

3,090

o. z. RNDr. Hana NEČASOVÁ

E2A

21

-

20

1

-

2,611

o. z. Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL

C3A

18

1

15

-

2

2,504

o. z. Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ

C3B

23

1

20

1

1

2,525

o. z. Miroslava HERELOVÁ

C3C

22

1

17

1

3

2,391

o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ

E3A

23

-

21

1

1

2,599

Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK

C4A

16

-

16

-

-

2,808

o. z. Mgr. Radek KONEČNÝ

C4B

26

-

25

1

-

2,943

o. z. Ing. Igor FABIAN

C4C

19

1

18

-

-

2,701

o. z. Iveta WILNEROVÁ

E4A

17

-

17

-

-

2,861

o. z. Mgr. Klára MOTLOVÁ

Celkem

362

9

328

13

12

2,638

Z celkového počtu 362 žáků skládalo opravnou zkoušku za 1. - 4. ročník 24 žáků (3 žáci
v červnu, 21 žáků v srpnu, z toho 1 žák nebyl ke zkoušce připuštěn).
Ukončení klasifikace za 1. - 3. ročník konalo 15 žáků.
Tříleté dálkové studium
Četa

Hodnocení

Počet

Průměrný

Třídní učitel

žáků

V

P

5

N

prospěch

T1A

15

1

14

-

-

2,480

o. z. Taťjana ILČÍKOVÁ

T2A

27

-

25

-

2

2,991

o. z. Libuše KOŘÍNKOVÁ

T3A

10

-

9

1

-

2,738

o. z. Ing. Otto VAIS

T3B

19

-

19

-

-

2,704

o. z. Gabriela BÁRTOVÁ

Celkem

71

1

67

1

2

2,728
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Z celkového počtu 71 žáků neskládal opravnou zkoušku za 1. - 3. ročník žádný žák.
Ukončení klasifikace za 1. - 3. ročník měl konat 1 žák, ale podal žádost o ukončení studia.
Opravné zkoušky proběhly dne 29. srpna 2018 a ukončení klasifikace z vojenská profesní
přípravy a tělesná výchovy se konalo ve dnech 20. - 24. srpna 2018.
Maturitní zkoušky
Maturitní žzkoušky se uskutečnily v jarním a podzimním období, vždy ve dvou stanovených
řádných termínech. Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy) se
konala ve dnech 11. dubna a 2. - 4. května 2018 (jarní období) a 3. - 5. září 2018 (podzimní
období). Profilová a ústní část společných maturitních zkoušek se pro všechny obory a formy
studia konala ve dvou týdnech a to 21. - 31. května 2018. Náhradní a opravné maturitní
zkoušky profilové části se konaly ve dnech 11. - 12. září 2018. Praktické maturitní zkoušky
žáků čtyřletého denního studia oboru vzdělání EL se konaly ve dnech 23. - 24. dubna 2018
a žáků tříletého dálkového studia oboru vzdělání POD proběhly dne 23. dubna 2018.
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, kteří 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. Radek KONEČNÝ, o. z. Ing.
Igor FABIAN, o. z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ, o. z. Mgr. Klára MOTLOVÁ, o. z. Ing. Otto
VAIS, o. z. Gabriela Carmen BÁRTOVÁ a příslušníci oddělení vzdělávání, především pplk.
Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D. a o. z. Mgr. Josef KUČERA.
Výsledky maturitních zkoušek
Čtyřleté denní studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 78 žáků. Z tohoto počtu neprospěli při
závěrečné klasifikaci 3 žáci. V měsíci červnu vykonali úspěšně opravné zkoušky. Maturitní
zkoušky konalo 78 žáků, z daného počtu neprospěli 4 žáci, a to celkem z 6 matutritních
zkoušek (3 žáci z ústní části českého jazyka a literatury, 2 žáci z didaktického testu
z matematiky ve společné části maturitní zkoušky a 1 žák z obhajoby maturitní práce z CAD computer-aided design).
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Hodnocení
Četa

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

C4A

16

14

87,5

2

12,5

C4B

26

26

100

-

-

C4C

19

19

100

-

-

E4A

17

15

88,2

2

11,8

Celkem

78

74

93,9

4

6,1

Tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 28 žáků. Všichni žáci úspěšně ukončili
3. ročník a maturitní zkoušky konalo 28 žáků. Z daného počtu neprospěli 4 žáci, kteří byli
celkově neúspěšní u 7 maturitních zkoušek (2 žáci neprospěli z písemné práce z českého
jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, 1 žák neprospěl z ústní části českého
jazyka a literatury, 2 žáci z didaktického testu z českého jazyka a literatury ve společné části
maturitní zkoušky a 2 žáci z didaktického testu z matematiky ve společné části maturitní
zkoušky).
Hodnocení
Četa

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

T3A

9

7

77,8

2

22,2

T3B

19

16

84,2

3

15,8

Celkem

28

23

82,1

5

17,5

Souhrn výsledků maturitních zkoušek
Hodnocení
Forma vzdělávání
Denní a dálkové studium

Klasifikováno

106

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

97

91,5

9

8,5
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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. Ve školním roce 2017/2018 bylo VSŠ a VOŠ MO nabízeno celkem pět kurzů ECDL,
z toho se dva kurzy nekonaly z důvodu malého počtu zájemců.
Přehled kurzů ECDL
Plánovaný

Skutečný

počet

počet

3 týdny

12

6

3 týdny

12

6

3 týdny

12

6

3 týdny

12

zrušen pro

Název

Termín

Délka

ECDL pro začátečníky

4. - 22. 9. 2017

Tvorba webových stránek 2. - 20.10. 2017
a publikování na internetu
ECDL pro začátečníky

12. 2. - 2. 3. 2018

Tvorba webových stránek 9. - 20. 4. 2018
a publikování na internetu
ECDL pro pokročilé

nenaplnění
1 týden

4. - 8. 6. 2018

12

zrušen pro
nenaplnění
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Jazykové zkoušky STANAG 6001
Přehled jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ke dni 30. června 2018.
Četa

Angličtina

Počet žáků

Němčina

Ruština

Francouzština

C1A

32

I.
-

II.
-

III.
-

I.
-

II.
-

III.
-

I.
-

II.
-

I.
-

II.
-

C1B

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E1A

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2A

28

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

C2B

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2C

21

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

E2A

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3A

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3B

23

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

C3C

22

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

E3A

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C4A

16

3

17

-

-

-

-

-

-

-

-

C4B

26

15

10

1

1

1

-

-

-

-

-

C4C

19

9

11

-

-

-

-

-

-

-

-

E4A

17

7

15

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

391

34

57

1

2

2

1

-

-

-

-

9. Prevence rizikového chování
Hlavní úkoly v oblasti prevence rizikového chování personálu byly realizovány podle 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 roky 2017 a 2018. Cílem bylo
zabezpečit cílenou osvětu a vzdělávání pro žáky, studenty a zaměstnance školy v oblasti
nebezpečí alkoholu, kouření a jejich dopadů na zdraví, bezpečnosti silničního provozu
v rezortu MO, následků řízení motorových vozidel a způsobených dopravních nehod pod
vlivem alkoholu a OPL a jejich dopadů na viníky, dále v oblasti etikety v rezortu MO
a základů společenského chování, motivace a vztahů na pracovišti, nebezpečí terorismu,
náboženství a konfliktů ve světě, extremismu a jeho aktuálních projevů, problematiky boje
proti legálním drogám, závislosti na nelegálních drogách a v neposlední řadě oblasti zdravého
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životního stylu. Předpokladem k dosažení stanoveného cíle byla spolupráce 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 stejně jako organizačně a kvalitně
zabezpečit sportovní, kulturní volnočasové aktivity a řízené volnočasové aktivity (kroužky)
v rámci prevence rizikového chování u VSŠ a VOŠ MO.
Ve školním roce 2017/2018 byla u VSŠ a VOŠ MO zabezpečena především primární
prevence rizikového chování (P-RCH) v oblasti specifické a nespecifické. Sekundární
prevence byla prováděna v případech řešení vzniklých přestupků se záměrem předcházení
jejich opakování. V některých případech byla využita spolupráce s CASRI Praha
příspěvkovou organizací MO a s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Ve
škole pracovala komise pro P-RCH ve složení:
předseda: pplk. Ing. Josef HLOUPÝ
metodik: o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK
sekretář: o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER
členové: o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ

výchovný poradce OdVz

o. z. Mgr. Hana VAŇKOVÁ

školní psycholog

pplk. Ing. Josef LORENZ

do 31. 12. 2017

pplk. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.

od 1. 1. 2018

nprap. Tomáš REIMER
mjr. Ing. Antonín MEDŘÍK
mjr. Ing. Miroslav KOLAŘÍK
o. z. Andrea ODSTRČILOVÁ
o. z. Mgr. Michaela MACOUNOVÁ

od 1. 11. 2017

Dále na VSŠ a VOŠ MO pracovala útvarová komise pro kontrolu dodržování P-RCH, která
průběžně kontrolovala dodržování povinností a zákazů v oblasti prevence stanovených
v RMO č. 56/2015 čl. 20:
předseda: pplk. Ing. Josef HLOUPÝ
členové: pplk. Ing. Viliam BEKE
o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER
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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 této oblasti. Přidělené finanční prostředky na zabezpečení
P-RCH byly hlavně směřovány na cílové skupiny z řad žáků čtyřletého denního studia.
Finanční zajištění P-RCH umožnilo škole zabezpečit plnohodnotné a rozmanité volnočasové
aktivity v oblasti zájmové, sportovní a kulturní. Přidělené finanční prostředky byly využity
efektivně, hospodárně, cíleně a přinesly žákům, ale i zaměstnancům školy pravidelnou
a bohatou nabídku volnočasových činností a osvětu spojenou se vzděláváním.
Kontrolní činnost na dodržování povinností a zákazů v oblasti prevence byla ve školním
roce 2017/2018 zaměřena na kontrolu/zákaz:
- alkohol (u vojáků z povolání - VZP zejména před výcvikem ve střelbě a jízdou vojenskými
motorovými vozidly, u občanských zaměstnanců - OZ před jízdou vojenskými
motorovými vozidly a u žáků po návratu z vycházky),
- požívání alkoholických nápojů v areálu školy,
- donášení alkoholických nápojů do areálu školy,
- prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků v areálu školy,
- přítomnosti nežádoucích návykových látek (THC) u žáků a studentů,
- zákaz kouření v areálu školy a v budově Na Písku,
- zákaz instalace a provozování výherních automatů v areálu školy a v budově Na Písku,
- zákaz držení a přechovávání OPL v areálu VSŠ a VOŠ MO.
V průběhu kalendářního roku bylo provedeno:
1) 102 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu u žáků ubytovaných
na domově mládeže (DM) navracejících se z vycházky nebo po dnech pracovního volna
s výsledkem:
- negativní: 83
- pozitivní: 19
2) 61 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu u VZP před zahájením
vojensko-odborné přípravy s výsledkem:
- negativní: 61
- pozitivní: 0
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3) 3 orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu u řidičů před zahájením
výkonu řízení služebních motorových vozidel s výsledkem:
- negativní: 3
- pozitivní: 0
4) 7 preventivních kontrol na nedovolené vnášení a přechovávání návykových látek
v prostoru VSŠ a VOŠ MO za použití služebních psů příslušníky Kynologické skupiny
Vojenské policie Olomouc a Vězeňské služby ČR - Věznice Mírov, výsledek bez nálezu;
5) 128 preventivních kontrol na přítomnost THC v těle u žáků nastupujících do 1. ročníku
VSŠ MO. Kontrola byla provedena rozborem z moči, zdravotním personálem VZ 684804
(Úsek zdravotních služeb Moravská Třebová), výsledek bez nálezu.
Pro kontrolní činnost v součinnosti s VZ 684804 Moravská Třebová byly z finančních
prostředků na P-RCH pořízeny diagnostické testy na THC v celkové výši 6.679,20,- Kč.
Pro žáky školy byly nad rámec školních vzdělávacích programů zabezpečeny odborné
přednášky „Terorismus a jeho nebezpečnost“, „Extremismus a jeho aktuální projevy“,
„Problematika boje proti legálním drogám“, „Problematika závislostí na nelegálních
drogách“, „Motivace a vztahy na pracovišti“, „Etiketa v rezortu MO a základy společenského
chování“, „Zdravý životní styl“, „Bezpečnost silničního provozu v rezortu MO“
a „Náboženství a konflikty ve světě“. Přednášky byly zabezpečeny odborem humanitní služby
agentury personalistiky AČR prostřednictvím rezortních lektorů.
Vzdělávání stálého stavu VSŠ a VOŠ MO proběhlo v rozsahu 4 vyučovacích hodin.
Rezortními lektory byla profesionálně odpřednášena následující témata:
- Alkohol, kouření a jeho dopad na zdraví

(45 minut)

- Etiketa v rezortu MO a základy společenského chování

(45 minut)

- Bezpečnost silničního provozu v rezortu MO

(45 minut)

- Následky řízení motorových vozidel a způsobených dopravních nehod pod vlivem
alkoholu a OPL a jejich dopady na viníky

(45 minut)

Závazná realizace jednoho z témat doporučených Rezortní komisí pro P-RCH a stanovený
rozsah vzdělávání v oblasti prevence byl splněn. Účast: VZP 83 % a OZ 87 %.
V průběhu celého školního roku byly zabezpečovány kulturní a společenské volnočasové
aktivity pro žáky, studenty a zaměstnance VSŠ a VOŠ MO ve vlastních prostorech školy
(Školní klub, knihovna, kinosál, sál Na Písku) a dále pak v kulturních a společenských
prostorech a zařízeních v Moravské Třebové, Hradci Králové, Olomouci, Brně a Praze.
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Na realizaci kulturních a společenských volnočasových aktivit byly pořízeny z prostředků
P-RCH vstupenky na níže uvedené akce:
- výstavu „Body The Exhibition“ na Výstavišti v Praze (16.340,- Kč),
- muzikál „Bonnie a Clyde“ v Hudebním divadle Karlín (20.310,- Kč),
- muzikál „Jeptišky“ v Divadle Šumperk (17.130,- Kč),
- muzikál „Děti ráje“ v Boby centru v Brně (7.819,- Kč),
- koncert „Alexandrovců“ na zimním stadionu v Olomouci (14.240,- Kč),
- vystoupení irských tanců „Lord of the Dance“ v Tipsport aréně v Pardubicích
(15.300,- Kč),
- 2D filmy v síti multikin (119.712,- Kč),
- Listování "Už je tady zase" v sálu Na Písku v Moravské Třebové (6.500,- Kč),
- výchovný pořad - Vánoce a Nový rok (6.000,- Kč),
- divadelní představení „Richard III.“ v Klicperově divadle v Hradci Králové (11.880,- Kč),
- koncert hudebníka Voxela v sálu Na Písku v Moravské Třebové (63.000,- Kč),
- vstup do Pevnosti poznání v Olomouci (3.010,- Kč).
V rámci řízených volnočasových aktivit u VSŠ a VOŠ MO byla žákům poskytnuta
společenská výchova a základy etiky - taneční kurz pro žáky 2. ročníku. Pro činnost
hudebního kroužku byl pořízen materiál za 14.990,- Kč a pro kroužek „Mechatroniky
a robotiky“ bylo pořízeno 5 ks vzdělávacích robotických stavebnic a jejich doplňků za
80.949,- Kč.
Při volnočasových aktivitách mohli žáci, studenti a zaměstnanci školy využít služby knihovny
školy a prostoru Školního klubu s rehabilitační místností. Knižní fond knihovny školy byl
z prostředků P-RCH rozšířen o knihy korespondující s oblastí drogové prevence a zdravého
životního stylu v celkové výši 8.296,- Kč.
V průběhu celého školního roku byly zabezpečovány sportovní volnočasové aktivity pro
žáky, studenty a zaměstnance VSŠ a VOŠ MO ve vlastním areálu školy (posilovna, sauna,
tělocvičny, víceúčelové hřiště, atletický stadion) a dále pak ve sportovních areálech
v Moravské Třebové, Litomyšli, Červené Vodě a blízkém okolí. Pro realizaci sportovních
volnočasových aktivit byly zakoupeny z P-RCH vstupenky a permanentky na:
- plavání v krytém plaveckém bazénu 25 m (31.500,- Kč),
- squash (394,- Kč),
- lyžování v Ski areálu (22.680,- Kč).
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V rámci řízených volnočasových aktivit u VSŠ a VOŠ MO byly žákům nabídnuty sportovní
kroužky: florbal, volejbal, basketbal, badminton, futsal, sauna, sebeobrana (MUSADO),
atletika, squash, jumping, hooping, airsoft, spinning, taktiky a horolezectví. Na zabezpečení
činnosti kroužků bylo z prostředků na P-RCH využito 70.245,34,- Kč na pořízení sportovních
potřeb a vybavení.
V průběhu školního roku pracovala Školní poradna ve složení: psycholog školy, metodik
prevence rizikového chování a výchovný poradce. Školní poradna při své proaktivní činnosti
využívala

spolupráci

s příslušníky

CASRI

Praha,

příspěvkovou

organizací

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.
Na realizaci projektů P-RCH u VSŠ a VOŠ MO bylo přiděleno 577.000,- Kč. Realizace
jednotlivých projektů byla zaměřena na cílovou skupinu žáci a studenti VSŠ a VOŠ MO
(383 osob) a dále na stálý stav VZP a OZ VSŠ a VOŠ MO (104 osob).
Cíl: 120304011100 - Komplexně realizovat program integrované protidrogové politiky
Celkové náklady na realizaci projektu

Přiděleno

Čerpáno

"Integrovaná protidrogová politika"

(Kč)

(Kč)

(Kč)

(%)

Nákup diagnostických testů na THC

6 704,00

6679,20

24,80

99,63%

Nákup knih a učebních pomůcek

8 296,00

8296,00

0,00

100,00%

15 000,00

14 975,20

CELKEM

Zůstatek Vyčerpáno

24,80

99,83%

Cíl: 120304020900 - Komplexně realizovat program prevence kriminality
Celkové náklady na realizaci projektu
"Prevence kriminality"
Realizace tělovýchovných
a sportovních aktivit
Realizace kulturních
a společenských aktivit
Realizace vzdělávacích aktivit
Realizace organizovaných
zájmových aktivit
CELKEM

Přiděleno

Čerpáno

(Kč)

(Kč)

(Kč)

(%)

54 574,66

54 574,00

0,66

100,00%

301 241,00 301 241,00

0,00

100,00%

40 000,00

40 000,00

0,00

100,00%

166 184,34 166 184,34

0,00

100,00%

562 000,00 561 999,34

0,66

100,00%
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Škola v oblasti P-RCH spolupracuje s Vojenskou policií Olomouc, Vězeňskou službou ČR
(Věznice Mírov), CASRI Praha (příspěvková organizace MO), Pedagogicko-psychologickou
poradnou Ústí nad Orlicí, Komisí výchovy a vzdělávání města Moravská Třebová, lektory
rezortu AČR, oblastní charitou Moravská Třebová, mateřskýmí školami (MŠ, 2x), základními
školami (ZŠ, 4x), středními školami (SŠ, 3x) z Moravské Třebové a blízkého okolí, speciální
školou v Moravské Třebové (MŠ + ZŠ), domem dětí a mládeže, základní uměleckou školou,
knihovnou v Moravské Třebové a knihovnami okolních měst a Kulturním centrem Moravská
Třebová.
10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Příslušníci VSŠ a VOŠ MO se ve školním roce 2017/2018 v rámci celoživotního učení
zapojili do dalšího vzdělávání svou aktivní účastí na seminářích:
- dne 2. 10. 2017 na Krajském úřadě Olomouckého kraje k tvorbě plánu a rozvoje vzdělávání
(ŠAP/PA) se zaměřením na podporu a kompetence k iniciativě, kreativitě a podnikavosti,
- dne 6. 10. 2017 na Krajském úřadě Olomouckého kraje k tvorbě plánu a rozvoje vzdělávání
(ŠAP/PA) se zaměřením na podporu inkluze,
- dne 9. 10. 2017 na Krajském úřadě Olomouckého kraje k tvorbě plánu a rozvoje vzdělávání
(ŠAP/PA) se zaměřením na rozvoj škol jako center celoživotního učení,
- dne 23. 10. 2017 na Staroměstské radnici v Praze k tvorbě plánu a rozvoje vzdělávání
(ŠAP/PA) se zaměřením na rozvoj kariérového poradenství.
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2017/2018 řešila škola následující projekty:
- spolupráce s maďarskou vojenskou střední školou Kratochvil Károly Army Grammar
School and College. Její zástupci navštívili v dubnu 2018 se skupinou 20 žáků VSŠ a VOŠ
MO, kde proběhl společný výcvik žáků. Budeme se snažit dále pracovat na prohlubování
nastolené spolupráce. Kromě vzájemných výměnných pobytů žáků bychom rádi realizovali
tzv. shadowing.
- spolupráce s Jazykovým institutem Bundesherru ve Vídni (Sprachinstitut des Bundesherres
Wien), v rámci níž se 5 žáků školy zúčastnilo jazykového kurzu.
- EDISON 2018 - škola se v únoru 2018 zapojila do programu EDISON 2018. V jeho rámci
působilo na škole 6 lektorů z různých zemí světa. Lektoři byli zapojeni především do
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výuky anglického jazyka, kde žákům představili kulturu, historii a hlavně současnost svých
zemí.
- 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.
- 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
pracuje realizační tým.
12. Výsledky kontrolní činnosti a poskytování informací
V průběhu školního roku 2017/2018 byly prováděny tematické kontroly jednotlivých
učebních skupin podle plánu kontrol, nebyly zjištěny žádné větší nedostatky a výsledky těchto
kontrol jsou uloženy na oddělení vzdělávání.
Podle

schváleného

harmonogramu

probíhala

hospitační

činnost

vedením

školy

a náčelníky/vedoucími jednotlivých učebních skupin. Závažné nedostatky při hospitačních
činnostech nebyly zjištěny.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
podle zákona § 18 v průběhu školního roku 2017/2018:
- podané žádosti o informace: 0
- podaná odvolání proti rozhodnutí: 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
- výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - byly podány pouze běžné
informace žákům a zákonným zástupcům žáků o chování a studijních výsledcích.
Ve školním roce 2017/2018 nebyla Českou školní inspekcí provedena kontrola.
Inspekční činnost byla provedena ze strany nadřízeného stupně - Sekcí státního tajemníka
Ministerstva obrany, odborem vzdělávací politiky. Předmětem inspekční činnosti vykonané
podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v předmětu matematika ve
čtyřletých denních oborech včetně hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů.
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Závěry inspekční zprávy čj. MO 250363/2017-7542 ze dne 1. prosince 2017
Silné stránky
- celková úspěšnost při ukončování vzdělávání maturitní zkouškou,
- vysoká úspěšnost žáků školy v přijímacím řízení na vysoké školy technického směru.
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení
Snižující se počet žáků, kteří si volí matematiku jako zkušební předmět maturitní zkoušky.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
- s ohledem na potřeby výuky matematiky zapojovat více pedagogických pracovníků do
průběžného dalšího vzdělávání v oblasti moderních forem a metod výuky,
- kvalitu výuky zvyšovat důslednější diferenciací úkolů podle schopností žáků a vhodnou
motivací,
- využíváním moderních informačních technologií v hodinách matematiky posilovat
názornost výuky a mezipředmětové vztahy,
- průběžnou modernizací materiálně-technického zázemí školy a informačních technologií
vytvářet kvalitní zázemí pro vzdělávání žáků a studentů.
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 nadřízený stupeň Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, příspěvkové
organizace (VOLAREZA, p.o.) Moravská Třebová - ředitelství VOLAREZA, p.o. Praha.
Drobné závady na vzduchotechnice a výmalbě zdí byly odstraněny neprodleně.
Vyhodnocení úrazů ve škole
Evidence a šetření služebních, pracovních 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. března 2009 a je průběžně vedena
v „Knize úrazů pro rok 2018“ pod ev. č. 72/49/2018-4190.
Úrazy za kalendářní rok 2017 (Kniha úrazů 2017 - ev. č. 72/45/2017-4190)
2017

Služební Pracovní Výuka

Výuka Zájmové Osobní Odborný

Ostatní

Vyplaceno

činnost

činnost

TV

VPP

kroužky

volno

výcvik

VZP

2

0

0

0

0

0

1

0

OZ

0

0

0

1

0

0

0

1

84.889,-

žáci

0

0

19

1

12

5

11

22

301.000,-

28

(Kč)
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Poznámka:
Úrazy VZP prozatím neodškodněny, z tohoto důvodu neuvedena vyplacená částka.
U žáků 4 hlášené úrazy v řešení, prozatím neodškodněny.
Úrazy za období 1. 1. - 30. 5. 2018 (Kniha úrazů 2018 - ev. č. 72/49/2018-4190)
2018

Služební Pracovní Výuka

Výuka Zájmové Osobní Odborný

Ostatní

Vyplaceno

činnost

činnost

TV

VPP

kroužky

volno

výcvik

VZP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

žáci

0

0

10

0

3

3

6

4

39.250,-

(Kč)

Poznámka:
U žáků 13 hlášených úrazů v řešení, prozatím neodškodněny.
13. Stav a modernizace učební výcvikové základny
Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré úrovni.
Budova školy 06 z roku 1936 je v dobrém stavu, přilehlé budovy domova mládeže (DM)
ze sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, okna, dveře, jádra). Obě budovy DM byly
v průběhu školního roku 2009/2010 předány Správě vojenského bytového fondu (dnes
Armádní servisní příspěvková organizace). V budovách DM proběhla v letech 2015 - 2017
vnitřní rekonstrukce ubytovacích prostor žáků.
Mateřské učebny jsou převážně vybaveny 8 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 hardware (cca 100 % PC) včetně pořízení nového software. 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.
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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 včetně
elektrotechnických měření.
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.
V roce 2015 proběhla v celém objektu školy plynofikace a decentralizace zdrojů tepla.
Jednotlivé plynové kotelny jsou ve správě Armádní servisní příspěvkové organizace.
Kuchyně, kterou provozuje VOLAREZA, p.o., splňuje platné hygienické normy. V roce 2016
proběhla výměna varných kotlů na elektrický zdroj.
Škola je napojena na veřejný vodovod a kanalizaci. 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 MO ČR. 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
Stavební opravy, oprava střešní krytiny budovy č. 01

1.599.244,13,- Kč)

Byla provedena výměna střešní krytiny na celé budově kulturního domu. Byla provedena
demontáž střešní krytiny, žlabů, svodů, bleskosvodů a 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

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 budovy č. 60

840.114,07,- Kč

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

Na budově č. 75 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.
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14. Základní údaje o hospodaření školy
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové je financována
z rozpočtu MO ČR. Z rozpočtu VSŠ a VOŠ MO byly finanční prostředky využity na pokrytí
těchto hlavních akcí:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název úkolu

Finanční prostředky (Kč)

Učebnice a bezplatné školní potřeby
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ostatní
Nákup materiálu jinde nezařazeného - ostatní
Prevence rizikového chování

33.220,56.421,595.167,570.864,576.974,-

Nákup ostatních služeb - k zabezpečení osob
Nákup ostatních 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

641.495,89.798,355.695,810.764,148.299,407.740,10.903.427,-

VSŠ a VOŠ MO není jen školou a DM, je hlavně vojenským zařízením, které plní úkoly
spojené s činností ozbrojených sil ČR a v jejich prospěch.
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15. Aktivity a prezentace žáků na veřejnosti
Slavnostní předání vysvědčení nejlepším žákům školy
Na pozvání pana ministra obrany se dne
30. června 2017 třicet žáků naší školy
zúčastnilo

slavnostního

pořádaného

při

nástupu

příležitosti

Dne

ozbrojených sil v Praze v prostorách
Národního památníku na Vítkově. Pět
žáků s nejlepšími studijními výsledky, a
to

Adéla Vejnarová

(C1A), Edita

Božková (C2A), Daniel Popelář (C2C), Jan Motka (C3B) a Tomáš Sochor (C3C), obdrželo
vysvědčení z rukou náměstka ministra obrany Daniela Koštovala a náčelníka Generálního
štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře. Ostatní žáci převzali svá vysvědčení od
velitele Posádkového velitelství Praha plukovníka gšt. Milana Virta a velitele školy
plukovníka gšt. Zdeňka Macháčka.
Jak pokračují naši maturanti?
Od 1. srpna 2017 jsou absolventi naší školy, kteří se
připravují na pozice u Armády České republiky nebo na
studium Univerzity obrany v Kurzu základní přípravy. Ten
probíhá ve Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov.
Dne

15.

srpna

je

navštívil

velitel

školy společně

s vrchním praporčíkem. Pohovořili s bývalými žáky naší
školy o náročnosti kurzu a jejich připravenosti. S instruktory výcviku jsme probrali
schopnosti a dovednosti, které si z Moravské Třebové do Vyškova naši bývalí čtvrťáci
přinesli. Hodnocení bylo jako minulý rok velmi pozitivní a nás tato slova opět potěšila. Dva
nejlepší absolventi vojenské střední školy Nikola Greplová a Lukáš Mistr si z rukou velitele
školy převzali pamětní minci Československé obce legionářské za dobré výsledky v průběhu
celého studia.
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Znovu nejlepší
Po pěti letech se Adamu Brunnovi podařil obdobný
kousek. Zatímco v roce 2012 odcházel po maturitě
jako nejlepší student z Vojenské střední školy
a

Vyšší

odborné

školy

Ministerstva

obrany

v Moravské Třebové, nyní se stejného ocenění
dobral i po uzavření studia na Univerzitě obrany.
Díky tomu se mu dostalo té cti, že jeho
prostřednictvím byli vyřazeni letošní absolventi
jediné vojenské vysoké školy v České republice.
Díky zájmu o armádu, vojenskou historii, především
pak
a

o
systém

světové

konflikty

prvorepublikového

20.

století
opevnění

Československa se Adam Brunn rozhodl pro
profesionální vojenskou kariéru již po základní škole a z rodného Šumperka odešel na
vojenskou střední školu do Moravské Třebové. Po jejím úspěšném absolvování se jako
logické pokračování studia nabízela Univerzita obrany. „Mám rád organizované věci
s řádem“, uvádí další argument pro svou volbu.
V té době se amatérsky zajímal o psychologii, a to rozhodlo při volbě specializace. „Chtěl
jsem se zdokonalit v poznání lidí a jejich chování,“ vysvětluje čerstvě povýšený poručík
inženýr Adam Brunn, proč zvolil dráhu vojenského personalisty. Právě tomuto zaměření
nejvíce odpovídala náplň studia v příslušném oboru Ekonomika řízení lidských zdrojů na
Fakultě vojenského leadershipu. Svůj zájem uplatnil i jako pomocná vědecká síla. Během
tříměsíčního pobytu na Vojenské akademii v Litvě v rámci programu Erasmus zdokonalil
svou znalost ruštiny, které se věnuje spolu s angličtinou a španělštinou.
Zkušenost z jednání v krizových situacích, tak potřebnou pro povolání vojáka, získal také
díky jednomu ze svých koníčků. Celý jeden měsíc putoval osaměle po Indii a zde o krizové
situace rozhodně nebyla nouze. Jednou z nich byl okamžik, kdy mu byl ukraden pas.
„Nakonec se mi ho podařilo koupit zpět, ale první okamžik potě, co jsem to zjistil, byl velice
nepříjemný,“ vzpomíná Adam Brunn. Jiná cesta ho zavedla na nejsevernější výběžek
evropské pevniny, na norský Nordkap, kam dorazil také sám na kole po 21 dnech jízdy a třech
a půl tisících ujetých kilometrů.
Letos na jaře uspěl ve výběrovém řízení na svou první pracovní pozici u vojenského útvaru.
„Náročný, intenzivní výcvik, rozvoj střelby z ručních zbraní a v neposlední řadě výsadková
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příprava,“ vypočítává poručík Brunn praktické a dovednostní součásti pracovní náplně, která
jej ve vojenské praxi čekala od začátku srpna. V řadě ohledů tak navazuje na své dosavadní
studium na Univerzitě obrany. „Je to perfektní východisko pro kariéru vojenského
důstojníka,“ hodnotí Adam Brunn smysl a význam školy, ze které odchází jako letošní
nejlepší student jejích brněnských fakult.
Den sil podpory AČR Cihelna 2017
Letos již po dvacáté se v Králické pevnostní oblasti konala ve dnech 18. - 19. srpna 2017
vojensko - historická akce Den sil podpory AČR Cihelna 2017. Této společné akce Armády
ČR, Aktivní zálohy OS ČR, složek Integrovaného záchranného systému, Celní správy ČR,
Vězeňské služby ČR, klubů vojenské historie a civilních
subjektů se za resort Ministerstva obrany zúčastnil ministr
obrany Martin Stropnický a náčelník Generálního štábu
AČR armádní generál Josef Bečvář. Mezi řadou dalších
významných hostů nechyběl ministr zahraničí Lubomír
Zaorálek a ministr pro lidská práva Jan Chvojka. Historická
část ukázek byla letos zaměřena na osvobozování Vyškova rudou armádou. Za naši vojenskou
školu se zúčastnilo několik žáků z kroužku vojenské historie včetně letošních absolventů,
kteří jsou nyní v kurzu základní přípravy ve Vyškově. Spolupráce s Vojenským muzeem
funguje již 4 roky. Nyní například při přípravě kulis a dalších potřebných činností pro
přípravu samotné akce.
Žáci školy jako instruktoři na letních vojenských táborech
V měsíci srpnu jsme navštívili dva vojenské tábory, které jsou sice od sebe vzdáleny 200 km,
ale na obou působili žáci naší vojenské střední školy jako instruktoři. Jako první jsme
navštívili vojenský tábor pořádaný Brannými oddíly ČR v Žítkové u Uherského Brodu. Po
prohlédnutí prostor kasáren (kempu), kde účastníci měli na pokojích v komínkách
vyskládanou výstroj, nás čekala ukázka stanovišť, kde se účastníci tábora učí stavět
přístřešky, maskovat je, nasazovat si plynovou masku a poté ji i vyzkoušet v praxi,
překonávat překážkovou dráhu, provádět orientaci v terénu, atd. Po této ukázce nám byla
předvedena pěší patrola, či přepad vozidla protivníka. Po obědě jsme měli s příslušníky tábora
besedu o Armádě ČR i naší vojenské střední škole. Na závěr návštěvy jsme se zúčastnili
nástupu účastníků tábora s pořadovou přípravou, kde jsme mohli sledovat, co vše již stačili
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zvládnout. Absolventi letního vojenského tábora jsou připraveni se v budoucnu ucházet
o studium na naší vojenské střední škole.
Hned druhý den následovala návštěva vojenského tábora v Králíkách, který se již 4. rokem
nachází vedle Vojenského muzea Králíky, potažmo u K-S 14 U cihelny. Ve dvou turnusech,
zvlášť pro mladší děti a starší děti, také ve funkcích instruktorů pomáhali naši žáci. Proběhla
beseda s účastníky o Armádě ČR a naší vojenské střední
škole. Děti měly mnoho zajímavých i překvapivých dotazů.
Děti se také měly možnost zúčastnit povýšení našich
přítomných žáků do vyššího ročníku, kde jim k tomuto
poblahopřáli i bývalí žáci školy, kteří dnes už slouží
u 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi,
jako vojenští výsadkáři.
Všude bylo na naše žáky slyšet jen slova chvály a také prosby o výpomoc i v příštím roce.
Děkujeme všem našim žákům za jejich aktivitu a reprezentaci školy v průběhu letních
prázdnin.
4. září - začínáme
Jako na všech školách, tak i u nás začal nový školní rok. Žáci čtvrtých ročníků odjeli již
v neděli odpoledne na odbornou praxi u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov,
kde stráví celý týden. Žáci druhého a třetího ročníku přijeli tradičně již v neděli večer, aby
zahájili nový školní rok ranním budíčkem.
V pondělí ráno se před branou školy v hloučkách trousí žáci prvního ročníku, většinou
společně s rodiči, protože je připravena i seznamovací schůzka. Nejprve společná část v sále
Na Písku a pak už s jednotlivými třídními učiteli a veliteli čet. Velitel školy rodičům mimo
jiné řekl: „Byl bych rád, aby vaši synové a dcery zůstali ve
škole co nejdéle, ideálně až do úspěšného ukončení studia
maturitou. Říkám to po zkušenostech z minulých let, kdy
někteří odcházejí po dvou dnech nebo se nevrátí po prvním
víkendu. Podpořte je, ať vydrží. Je to náročné.“
Slova velitele žáci poznají již v prvním dlouhém dni. Pro
všech 128 nováčků to znamená nejdříve projít branou školy, na Domově mládeže odevzdat
vyplněné formuláře, vyzvednout výstrojní materiál a jít se ubytovat. Nemůžou vynechat ani
všemi oblíbenou návštěvu holiče, který upraví účes. Následuje návštěva ošetřovny a výdej
dalšího materiálu. Poté je čeká náročný adaptační proces.
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Nástup školy 5. září
Jak je na naší škole zvykem, při každé oficiální příležitosti proběhne slavnostní nástup. Ani
začátek školního roku není výjimkou. Velitel přivítal žáky, zvláště pak nováčky v prvním
ročníku, a uvedl do funkce nového vedoucího učební skupiny managementu a tělovýchovy
oddělení vzdělávání majora Mgr. Ing. Petra Tataláka. Dále představil nové zaměstnance
a odměnil žáky za pomoc při přípravě a organizaci akce Cihelna 2017. Celý nástup byl
zakončen odchodem jednotlivých čet.
Stmelování na Vysočině
Turistická základna SVČ Tramtáryje ze Svitav „stmelovala“ na dvoudenních pobytech čety
prváků. Skupiny žáků, velitelé čet a třídní učitelé tak měli možnost si neformálně vytvořit
sociální vazby i na základě emocí a proměnit se tak v třídní kolektivy. V programu se našly
seznamovací, taktické, ale především týmové hry. Podzimní
počasí vystupňovalo náročnost celé akce.
Akci pozitivně hodnotili třídní učitelé, kdy měli možnost
rozvinout vzájemnou spolupráci třídní učitel - velitel čety
a zároveň poznat své žáky i mimo školní lavice. Určitě
pomůže kolektivu, když zažije společně nestandardní
situace. Všichni se shodli na tom, že 2 dny jsou málo.
Poděkování patří chlapům z Tramtaryje za přípravu a organizaci celé akce.
Dny NATO
Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos
probíhaly ve dnech 16. – 17. září. Naše škola byla opět velmi početně zastoupena. Žáci byli
nepřehlédnutelní ve svých žlutých vestách příslušníků pořadatelské služby. Další pak
zabezpečili činnost v propagačním stanu školy a ASC Dukla Praha.
Díky nepřízni počasí bylo plnění úkolů na akci pro všechny
náročnější, ale dle reakcí si to všichni zvládli a užili. Těší
nás, že na práci žáků bylo slyšet jen slova chvály.
Náčelník štábu školy se v rámci akce osobně setkal
s

velvyslancem

Maďarska

Dr.

Miklósem

Borosem

a přidělencem obrany plukovníkem Zsoltem Annusem. Byli
informováni o navázané spolupráci naší školy s vojenskou střední školou v Debrecínu
a nadcházející cestě 20 žáků naší školy do této partnerské školy.
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Žáci 3. ročníku na dynamických ukázkách na Vodním cvičišti v Litoměřicích
Ve středu 20. září 2017 v brzkých ranních hodinách vyrazili žáci třetího ročníku s nadporučicí
Martinou Sofií Halíkovou na cestu do Litoměřic na ukázku ženijních prací na vodě. Po
několikahodinové jízdě dorazili do malebného města v severních Čechách a vystoupili ve
vojenském vodním cvičišti na břehu řeky Labe. Na dynamické ukázce přemostění vodního
toku pontonovým mostem, kterou měli žáci možnost zhlédnout, se nepodíleli jen čeští vojáci
z 15. ženijního pluku, 7. mechanizované brigády a 4. brigády rychlého nasazení, ale spolu
s nimi i ženisté z Texaské národní gardy a ze slovenského ženijního praporu v Seredi.
Zpestřením byl přelet letounů z 21. základny taktického letectva simulující letecký útok, při
němž došlo k zásahu jednoho dílu mostu, který začal hořet.
Následovala rychlá výměna poškozeného mostního dílu
a provedení zatěžkávacích zkoušek. Dynamickou ukázku
završil přejezd tanků 73. tankového praporu po nově
vystavěném mostu a poté žáci měli možnost, si vyzkoušet
most na vlastní „kůži“ a projít na druhý břeh.
Před odjezdem si žáci mohli prohlédnout i účinkující techniku a prohodit pár slov
s posádkami a obsluhou vozidel. Cesta do Litoměřic byla jistě přínosem pro všechny žáky,
kteří by se v budoucnu chtěli do řad ženijního pluku přidat, ale i pro ty, co jsou doteď na
pochybách kam pokračovat dál. Na závěr děkujeme veliteli 151. ženijního praporu
podplukovníku Jiřímu Machoňovi za pozvání na tuto zajímavou ukázku, i všem příslušníkům
zúčastněných jednotek, kteří se nám věnovali.
Slib žáků 1. ročníku
V Moravské Třebové se již k tradičním akcím zařadil i slavnostní slib žáků 1. ročníku, který
probíhá na náměstí T. G. Masaryka. V letošním roce se dnem D stal pátek 22. září, kdy
124 žáků 1. ročníků jednohlasně proneslo: „Tak slibujeme“.
Celý den se nesl ve slavnostní náladě. Do školy se sjeli rodiče, příbuzní a kamarádi, kteří
chtějí být při tomto významném kroku v životě žáka vojenské školy. Výjimečnost podtrhla
i přítomnost významných hostů. V letošním roce to byl generálporučík Miroslav Žižka
(absolvent školy), ředitel odboru vzdělávací politiky Václav Krška, generálmajor Jaromír
Šebesta, armádní generál v záloze Jiří Šedivý - také absolvent vojenské školy, starosta města
Miloš Izák a další významní zástupci útvarů a zařízení AČR. Důležitá byla i účast členů
Československé obce legionářské a válečných veteránů.
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V 9:00 hodin začíná pietní akt u památníku v areálu školy. Po jeho skončení se celý průvod
přesunul od areálu školy do přilehlé Bránské ulice. S úderem desáté na radničních hodinách
začínal samotný slavnostní slib. Jednotlivé čety v čele s bojovým praporem napochodovaly na
náměstí, přítomní hosté ve svých projevech povzbuzují žáky. Armádní generál v záloze Jiří
Šedivý říká: „Každý si volí svoji cestu. I já stál na stejném
místě jako vy a měl vše před sebou.“
Velitel školy zdůraznil vážnost slibu: „Jak již bývá tradicí,
při příležitosti provedení slavnostního slibu, schází se zde tři
generace vojáků, občanů a studentů.“ Následovalo, to na co
všichni čekali - složení slibu, který žákyně Kristina Vaňková
přečetla

a

všichni

sborově

pronesli

„Tak

slibujeme.“

Zazněla

státní

hymna

a slavnostní pochod s přeletem bojového vrtulníku celou událost ukončil. Tento den je jen
první zdolaná překážka v cestě za úspěšným ukončením studia.
Týden v Debrecínu
Ve dnech 25. – 29. září 2017 se 24 žáků a 4 vojáci z Vojenské střední školy Ministerstva
obrany v Moravské Třebové zúčastnilo výměnného pobytu na Vojenské střední škole Károlye
Kratochvíla v maďarském Debrecínu. Na cestu se vydali již po páté hodině ranní, aby zvládli
pondělní program, který byl připraven v Budapešti. Navštívili Budínský hrad, kde měli
možnost vidět střídání stráží, budovu Parlamentu s průvodcem v angličtině včetně expozice
korunovačních klenot Maďarska. Vrcholem dne bylo přijetí na Ministerstvu obrany, kde je
osobně pozdravil plukovník Papp ředitel odboru koordinace společenských vztahů, který
několikrát zdůraznil, jak ho těší mezinárodní spolupráce vojenských škol. Po přesunu do
Debrecínu byli žáci rozděleni na pokoje k místním studentům. Během následujících dní byl
připraven bohatý program, který zahrnoval jak účast na životě školy tak i doprovodný
program. Díky tomu žáci navštívili několik muzeí, byli přijati paní místostarostkou na radnici
v Debrecínu a prohlédli si místní univerzitu a centrum města. Ve škole se jim věnovali na sto
procent, takže společných aktivit bylo mnoho od prohlídky celého areálu školy, přes společné
sportovní aktivity, soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky, až po aktivity spojené s běžným
chodem školy.
Za zmínku stojí návštěva 5. brigády Istvána Bocskayho, kde byli přijati zástupcem velitele
brigády a beseda s velitelem 25. průzkumného praporu se statickou ukázkou techniky
a výzbroje, kterou tato brigáda maďarské armády používá. Nezapomenutelný zážitek byla
i návštěva místního vojenského hřbitova, kde je pochováno i mnoho českých vojáků, padlých
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ve Velké válce. Přítomní zde vykonali krátký pietní akt a za pomoci maďarských přátel
zrenovovali hroby a náhrobky padlých. Poslední den byla slavnostně stažena naše státní
vlajka, která byla první den vztyčena. S potleskem jsme se rozloučili s vedením a žáky školy.
Náčelník štábu zhodnotil
celý

týden:

“Žákům

pomohl ke zdokonalení
jejich jazykových znalostí
v anglickém jazyce. Pro
školu je výrazný dopad
v prohloubení spolupráce
obou škol a velmi mě těší,
že budeme pokračovat na
jaře příští roku, kdy přijedou studenti a vojáci z Debrecínu do Moravské Třebové.“
Žák Mikule si velmi pochvaloval přístup studentů debrecínské školy: „Ve čtvrtek večer jsme
vyrazili do města, tentokrát s našimi maďarskými přáteli. Prezentace města jejich očima byla
k nezaplacení. Závěrem bych chtěl říct, že celá exkurze se nesla v přátelském a pohodovém
duchu a všichni jsme si ji moc užili.“
Mise Chrudim 2017
Ve dnech 3. - 4. října 2017 proběhnul v Chrudimi pod záštitou
43. výsadkového praporu a Československé obce legionářské
celostátní branný závod základních a středních škol nazvaný
„Mise Chrudim 2017“.
Závod uspořádaný na počest novodobých válečných veteránů
probíhal formou atraktivního výcviku družstev, který měl
prověřit schopnost týmové spolupráce, strategie a improvizace.
Hodnocení disciplín jako je střelba, vojenské lezení, překonávání překážkové dráhy,
topografie a další podobné prováděli vojenští profesionálové.
Výpomoc pořadatelům tohoto závodu mělo možnost provádět i 12 našich žáků
ze 2. a 3. ročníku. Jejich podporu a nápomoc soutěžícím kladně hodnotil jak pořadatel závodu
Ing. František Bobek tak i velitel 43. vpr podplukovník Jiří Adamec a jemu podřízení
příslušníci zdejšího vojenského útvaru.
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Ani mezi vysokoškoláky jsme se v Brně neztratili
Dne 11. října 2017 proběhl za účasti třiceti žáků naší
školy sportovní den rektora - velitele Univerzity
obrany v Brně. Soutěže probíhaly v celé řadě
disciplín, a v konkurenci studentů UO se naši žáci
v

žádném

případě

neztratili.

V

jednotlivých

disciplínách soutěžilo sedm až devět družstev
studentů a jedno družstvo složené z žáků VSŠ a VOŠ Moravská Třebová.
V disciplíně 3 členných družstev v hodu do dálky 16 kg závažím s rukojetí, ve složení žák
Vojtěch TOMÁŠEK, žák Dominik HODINA a žák Tomáš STRAKOŠ jsme zvítězili. Také
v dalších disciplínách jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, například v paintballu,
vojenském lezení, malé kopané nebo přetahování lanem. Nejdůležitější bylo, že si zasoutěžili
všichni žáci, včetně žáků prvního ročníku. Překvapila nás bouřlivá atmosféra při jednotlivých
disciplínách, zejména při přetahování lanem 5-ti členných družstev, kdy nám fandila větší část
přítomných.
Bělem závodů docházelo až ke kuriózním situacím, kdy ke štafetě nastoupila naše děvčata
z druhého a prvního ročníku a proti nim sedm družstev dospělých „atletů“. Přesto naše holky
bojovaly, jako lvice, za což si zasluhují obdiv.
Myslím si, že jsme zanechali velmi dobrý dojem, což nám potvrdili i pořadatelé. Všichni
doufáme, že se zúčastníme i následujících sportovních dnů UO v Brně.
Otevřeno, vstupte
Letošní první Den otevřených dveří je od pátku 20. října za
námi. Jeho bilance je 470 návštěvníků, kteří se přišli
seznámit s tím, co škola nabízí. Někdo přišel jen ze
zvědavosti, ale většinou to byl zájemce a jeho doprovod.
Jako již tradičně byla připravena prezentace v sále Na Písku
a poté následovala prohlídka školy v doprovodu žáků třetího
ročníku. Celá návštěva zabrala zhruba 2 hodiny času, ale k vidění bylo opravdu vše, co škola
nabízí. Od učeben jak klasických tak odborných, přes tělocvičny, sportoviště, prostory pro
volnočasové aktivity po stravovací a ubytovací prostory. Nesmíme zapomenout ani na asi
nejvíce atraktivní část a tou je ukázka sebeobrany v režii žáků školy. Po celou dobu prohlídky
odpovídali „průvodci“ na zvídavé dotazy o výuce, životě ve škole a celkové náročnosti studia.
Přeci jen, kde jinde získat nejlepší informace. Kdo už byl na místě rozhodnut, využil
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přítomnost pracovníků rekrutačních pracovišť a udělal první kroky k tomu stát se žákem
prvního ročníku ve školním roce 2018/19.
Děkujeme všem žákům, kteří byli do organizace Dnů otevřených dveří zapojeni, za
reprezentaci školy.
V letošním roce máte ještě dvě možnosti, 24. listopadu a 15. prosince, nahlédnout za bránu
školy. Takže přijďte, budeme se těšit.
Obnovení tradic se rýsuje
Ve středu 25. října 2017 proběhlo ve škole
setkání k obnovení spolupráce mezi naší
školou a Leteckým akrobatickým centrem
České republiky pod záštitou Aeroklubu České
republiky. Celé setkání se neslo v příjemném
duchu.

Proběhlo

zhodnocení

prvního

výsadkářského a plachtařského kurzu. Všichni
byli nadšeni z ochoty a vstřícnosti žáků, kteří
si kurz částečně hradili a částečně odpracovali
na letišti ve Starém Městě. Nadšení pro spolupráci bylo cítit ze všech zúčastněných. Jednání
o možných formách budou dále pokračovat. Při tomto setkání došlo i na předání osvědčení
‚o absolvování kurzu. Obnovu tradic podpořilo svojí přítomností mnoho významných hostů
jak z řad Aeroklubu České republiky tak zástupců města Moravská Třebová. Nesmíme
zapomenout ani na reprezentanty v parašutismu a pilota světové série RedBull Air Race.
Celá myšlenka obnovy spolupráce vznikla před konáním mistrovství Evropy v bezmotorovém
létání.
Věříme, že první kurzy byly startem úspěšné a dlouhé spolupráce.
Eliška Kohlertová ovládla svoji kategorii v běžecké lize AČR
Běžecká liga AČR pro rok 2017 pokračovala na podzim
třemi závody v Hranicích na Moravě, v Přáslavicích
a v Praze. Ve všech těchto závodech zvítězila v kategorii žen
do 35 let naše žákyně Eliška Kohlertová a stala se tak
celkovou vítězkou ve své kategorii pro rok 2017. Toto se
ještě nikdy žákovi ani žákyni naší školy nepodařilo. Na
posledním kole měla silnou podporu družstva, kde i ostatní přidali cenné body do soutěže.
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Poprvé tak v Praze zvítězilo družstvo naší školy ve složení Eliška Kohlertová, Katka Obstová,
Pavel Růžička, Kryštof Vrána, Ladislav Dostál před všemi útvary AČR.
Na slavnostním vyhlášení vítězů celoročního seriálu pak Eliška převzala pohár z rukou
brigádního generála Jaromíra Alana a byla také vyhodnocena a oceněna jako jedna ze tří
nejúspěšnějších závodníků napříč kategoriemi. Sama Eliška k tomu dodala: “Celá vojenská
běžecká liga se mi líbila hlavně díky závodní atmosféře a poznávání dalších útvarů po celé
republice. Velkou motivací bylo dosáhnout něčeho, co se na této škole ještě nepovedlo. Jsem
ráda, že jsem tady mohla pokračovat v disciplíně, která mě baví, dosáhnout cíle a být za něj
oceněna.“ A pak už následovalo chutné občerstvení, které si všichni členové výpravy
zaslouženě užili. Již nyní se těšíme na běžeckou ligu 2018 a doufáme, že se zúčastní větší
počet našich žáků a budeme slavit další úspěchy.
VOXEL (si) zahrál Na Písku
V pondělí 6. listopadu 2017 vystoupil v sále Na Písku zpěvák Václav Lebeda alias VOXEL.
Tento český folk-popový zpěvák a písničkář, který se umístil na podzim 2013 v rámci cen
Český slavík Mattoni 2013 na druhém místě v kategorii „Hvězda internetu“, byl pro žáky
a zaměstnance VSŠ a VOŠ MO příjemným vstupem do
nového týdne.
Koncertu se zúčastnilo na 150 posluchačů, kteří od první
písně zaplnili prostor před zpěvákem a náležitě ho
doprovázeli po celou dobu vystoupení. Po skončení ale
VOXEL neměl ještě „dohráno“. Čekal na něj dav fanoušků
nejen kvůli autogramům ale i z důvodu tvorby selfíček. Po 21. hod. a splnění všech povinností
s úsměvem na rtech, snad i díky skvělé atmosféře, opustil VOXEL sál Na Písku.
Vystoupení bylo pořádáno Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou MO
v Moravské Třebové za podpory Agentury personalistiky AČR v rámci PRCH.
Slavnostní nástup školy ke Dni válečných veteránů
V pátek dne 10. listopadu 2017 v 11:00 hodin se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup školy u příležitosti Dne
válečných veteránů. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války
a připadá na datum 11. listopadu. Neodmyslitelným symbolem se stal rudý květ vlčího máku,
barvy krve padlých.
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Přítomné hosty v čele s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, starostou
města Moravská Třebová Milošem Izákem, předsedou krajského výboru sdružení válečných
veteránů ČR a členem rozhodčí rady Československé obce legionářské plukovníkem ve
výslužbě Alfonsem Tomáškem a předsedkyní základní organizace Českého svazu bojovníků
za svobodu v Moravské Třebové paní Eliškou Weissovou přivítala moderátorka Lucie
Vašáková.
Náčelník štábu podplukovník Viliam Beke přednesl Rozkaz ministra obrany ČR ke Dni
válečných veteránů. V rámci pietního aktu byl
připomenut další významný den, 17. listopad Mezinárodní den studentstva a 28. výročí Dne
boje za svobodu a demokracii. Za účasti všech
přítomných byly položeny věnce k památníku
a zapálena svíce k uctění památky padlých. Na
závěr slavnostního nástupu byly dle Rozkazu
ministra obrany předány z rukou zástupce
velitele školy podplukovníka Josefa Hloupého a hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického medaile Za službu v ozbrojených silách ČR I. stupně, za dosahování velmi
dobrých výsledků ve služební činnosti, prap. Petru Pliskovi, rtm. Lukáši Dostálovi, kpt. Petru
Hendrychovi, npor. Zbyňku Pavlíčkovi, npor. Františku Škabrahovi, mjr. Břetislavu
Štěpánkovi a rtm. Radku Šulcovi.
Slavnostní akt byl ukončen státní hymnou, kterou zazpívala žákyně druhého ročníku Martina
Žďánská.
Memoriál československých parašutistů
V den kdy slaví svátek váleční veteráni, se pod záštitou 43. výsadkového praporu již pošesté
konal v Chrudimi Memoriál československých parašutistů, kterého se zúčastnili více než dvě
desítky našich žáků.
Cílem této akce bylo překonat sedmdesátikilometrovou vzdálenost po trase Chrudim Hlinsko - Nové Město na Moravě, a tak uctít památku paradesantního výsadku Tungsten
vyslaného z Anglie na území protektorátu za 2. světové války.
Samotného přesunu se mohly zúčastnit dvojice osob, které z důvodu velkého zájmu o tuto
akci byly na trasu vysílány v minutových intervalech a proběhla i soutěž o nejrychlejší tým.
Na zvládnutí přesunu byl vyčleněn čas dvaceti hodin a samotný pochod probíhal ve členitém
a různorodém terénu za velmi rychle se měnících klimatických podmínek, během kterých se
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ještě plnili úkoly, které přibližovali atmosféru válečných událostí. Většina soutěžících
dorazila do cíle druhý den časně ráno.
Žáci naší školy z větší části pochod zdárně dokončili a také se jim 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.
Věneček - závěrečné taneční
Taneční mistr Jan Bílek nazval taneční kurzy “řidičákem do
společnosti“.

Na

závěrečnou

„jízdu“

zvolily

slečny

společenské róby a bylo na co koukat. Pánové v padnoucích
oblecích či uniformách provedli nejen své vrstevnice, ale i
přítomné mámy a babičky. Sálem se zpočátku nesla
nervozita i nostalgie, záhy je vystřídala bujará nálada. Živá
kapela nabídla vše od polky až po rockové pecky.
Kurz německého jazyka v Jazykovém institutu Bundesheeru ve Vídni
V termínu od 12. 11. 2017 do 1. 12. 2017 jsme já a čtyři
další studenti naší školy získali jedinečnou možnost
zúčastnit se třítýdenního kurzu němčiny v Jazykovém
institutu

Bundesheeru

ve

Vídni.

Strávili

jsme

tam

nezapomenutelné tři týdny. Byli jsme zařazeni k bosenským
kadetům a každý den jsme společně absolvovali v průměru
osm hodin vyučování v němčině. Ve spolupráci s nimi a rakouskými studenty jsme se také
zúčastnili mezinárodního interkulturního projektu. V rámci této akce jsme pobývali tři dny na
zámku Reichenau. V pátek 24. listopadu jsme prezentovali svá témata před vedením institutu.
Ve svém volném čase jsme měli možnost poznávat kulturní památky a jiná významná místa
Vídně. Ani na sport jsme nezapomněli. Byli jsme ubytováni ve vojenském hotelu (asi 2,5 km
od institutu), a tak jsme mohli chodit i do posilovny. Vrcholem našeho studijního pobytu se
stala zkouška STANAG 6001. Všichni jsme ji zvládli se ctí. Filip Šindelář(C4B) a Michal
Gottwald (C3B) dosáhli úrovně 1+, Karolína Mutlová (C2A) a Jan Motka(C4B) úrovně
2 a Jan Pekkala (C2C) dosáhl dokonce úrovně 3. Děkujeme všem za umožnění tohoto kurzu
a věříme, že spolupráce naší školy a Jazykového institutu rakouské armády bude pokračovat
i nadále. A náš vzkaz vedení institutu?
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Wir hoffen, dass Sie mit uns zufrieden waren, und wir freuen uns auf die nächste
Gelegenheit!
Vzpomínková pouť Francie 2017
Ve dnech 16. - 24. listopadu 2017 se
devět vybraných žáků naší školy
zúčastnilo

vzpomínkové

pouti

u příležitosti 100. výročí podpisu
dekretu o vzniku čs. armády ve
Francii.
V pátek 17. listopadu jsme pouť
zahájili pietním aktem na hřbitově
čs. legionářů v Cernay a prohlídkou
bývalého bojiště v lese Kreuzwald. Zajímavostí tohoto místa jsou pozůstatky z bojů tehdejší
doby. Poté jsme se přesunuli do města Guéret, kde došlo k načerpání síly na další den. Ten
začal již velmi brzy přesunem do města Cognac. Byla připravena slavnostní recepce
a prohlídka zámku, kde se vyrábí slavný cognac. Zakončení dne proběhlo v Jarnacu na radnici
příjemným pohoštěním. 20. listopadu jsme navštívili vypálenou vesnici Oradur, která
navodila pochmurnou náladu. Torza vypálených domů přiblížila, jak krutá válka umí být.
K navození pozitivní energie přispěla návštěva tankového muzea. Všichni si tuto prohlídku
užili a určitě bude patřit ke krásným vzpomínkám. Poté jsme absolvovali 7,5 hodiny dlouhou
cestu do sousední Belgie. Cílem byla Peace Village. V Belgii jsme navštívili několik muzeí
zaměřených na první světovou válku a uctili památku obětí pietním aktem v centru města
Ypres. Další den jsme se opět přesunuli do Francie a to přímo do hlavního města Paříž. Na
hřbitově v centru města se konalo shromáždění k uctění památky generála Pellého za
přítomnosti jeho vnučky. Završením celé poutě byl, v dopoledních hodinách, pietní akt na
Invalidovně za účasti francouzského hudebního sboru a dvou čet Cizinecké legie. Poté již
následoval přesun do České republiky. Odvezli jsme si mnoho krásných vzpomínek.
Dříve se poutě chodily pěšky. My ji naštěstí absolvovali autobusem.
Opět na soutěži robotů v Praze
Dne 22. listopadu 2017 se žáci oboru Elektrotechnika zúčastnili 2. předkola klání robotů
ROBOSOUTĚŽ 2017 pro střední školy. Soutěž probíhala v prostorách Katedry řízení
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, která je i hlavním organizátorem. Tříčlenné soutěžní
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týmy při
plnily úkol Střelnice. Roboti měli na hrací ploše 20 míčků čtyř různých barev, které museli
umístit do barevně shodné části terče. Zadání patřilo k nejtěžším úkolům soutěže, zejména pro
omezené množství některých konstrukčních dílů a čidel a časový limit 90 sekund. Po
několikatýdenní přípravě byly dva týmy připraveny poměřit kvalitu svých robotů
s konkurenčními stroji:


tým Vrtulníci - Šimon Trnka, Tomáš Kubát a Denis Kubala



tým Modří baroni - Michal Smažil, Matěj Papežík a Adam Forró

Druhého předkola se zúčastnilo 31 středoškolských soutěžních týmů z celé republiky.
V letošním ročníku se školní týmy předháněly v zajímavých konstrukcích a způsobech
umístění míčků do požadovaného prostoru. Soutěžící využili
plně svou nápaditost a tvořivost při stavbě robotů
a odstraňování problémů při testování jejich konstrukcí.
Výkony robotů se posuzovaly vyřazovacím způsobem na
dvou stejných trasách.
V letošním kole se našim týmům nevedlo podle očekávání
a skončili v druhé polovině pořadí. I přes nedosažení dobrého umístění se soutěž žákům líbila
a těší se na příští desátý ročník soutěže s dalším zajímavým úkolem.
Vánoční sbírka do Vojenského fondu solidarity
Již potřetí se škola zapojila do sbírky pro Vojenský fond solidarity pořádané ve spolupráci
s Charitou České republiky. V naší škole byla vybrána částka 8 214 Kč. Výtěžek sbírky bude
použit na vánoční dárky pro děti vojáků, kteří zemřeli při plnění služebních úkolů.
Za Vojenský fond solidarity děkujeme žákům vojenské školy, občanským zaměstnancům
a vojákům z povolání, kteří do sbírky přispěli.
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Letoun L-39 Albatros a jeho cesta do Moravské Třebové
V pondělí 15. ledna 2018 se začalo pracovat na cestě letounu L-39 ZA Albatros, trupové číslo
2344 z letiště Čáslav do Moravské Třebové. Vybraných osm studentů oboru Elektrotechnika
mělo možnost zúčastnit se a přiložit ruku
k rozebrání letounu na letišti Čáslav. Na
chvíli se tak stali součástí letiště a jeho
každodenního

provozu.

Ve

středu

byl

rozebraný letoun v kamionu převezen do
Moravské Třebové. Za pomoci techniky
byly jednotlivé součásti složeny z kamionu
a začalo se kompletovat letadlo. Byla to
práce na dva dny a ještě v pátek žáci
dolaďovali exponát. Pro žáky bylo velkou motivací zúčastnit se celého procesu demontáže
a montáže letadla. Jak potvrdil Marek Bušík z E3A: „Tato zkušenost pro mě byla motivací
k tomu, abych se stal vojákem AČR. Já, osobně bych raději na základnu vrtulníkového
letectva do Náměště nad Oslavou.“ Obor Elektrotechnika připravuje žáky právě pro budoucí
působení u vzdušných sil a tento exponát bude zároveň sloužit i jako pomůcka při jejich
výuce.
Výše uvedené letadlo nám je zapůjčeno z Vojenského historického ústavu. Děkujeme
21. základně taktického letectva Čáslav, Aero Vodochody a Centru zabezpečení zahraničních
operací a mimořádných stavů Pardubice za pomoc při zabezpečení celého procesu.
Ministryně obrany ocenila jedinečnost Vojenské střední školy v Moravské Třebové
V pondělí 22. ledna 2018 zavítala ministryně obrany Karla Šlechtová v doprovodu státního
tajemníka v Ministerstvu obrany Petra Vančury do Moravské Třebové. Právě zde sídlí
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany. Hosty na teritoriu jediné
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vojenské střední školy v České republice přivítal její velitel plukovník gšt. Zdeněk Macháček,
který je seznámil se strukturou školy, obory, které lze na škole studovat, i posláním školy.
Rozhovory se dotkly také zabezpečení žáků a možností jejich uplatnění po skončení studia.
Následně si ministryně obrany prohlédla areál školy.
Ministryně obrany Karla Šlechtová zdůraznila, že je v Moravské Třebové dislokována jediná
a jedinečná vojenská střední škola v České republice. „Přesvědčila jsem se o tom, že obory,
které zde jsou, to znamená vojenské lyceum, technické lyceum, následně elektrotechnika
a podnikání, jsou velice důležité. Samozřejmě, že jsme se bavili i o dalších oborech, například
o strojírenství. To proto, že poptávka ze strany armády je vysoká,“ řekla ministryně Karla
Šlechtová.
Během návštěvy se setkala s mnoha studenty. Byla mimo jiné přítomna na hodině anglického
jazyka, kde si žáky vyzkoušela z jejich znalostí. Poté konstatovala, že je nadšená, protože při
jejím přezkoušení nikdo „nepropadl“. Anglický jazyk se tu dle jejího názoru učí na vysoké
úrovni.
Ministryně obrany Karla Šlechtová ujistila nejen studenty, ale také pedagogy a zaměstnance
školy, že tato vojenská škola má její podporu a do dalších let je ochotna jednat o tom, zda se
tato škola nerozroste do dalších krajů.
„Podpořím otevření dalších tříd v různých krajích a zařazení tohoto kroku do koncepce
vzdělávání Armády České republiky. Myslím si, že je to potřeba. Žáci a studenti této školy
jsou pro mě budoucí vojenští profesionálové a očekávám, že posílí řady české armády,“
dodala ministryně obrany.
Ostatně většina žáků při dotazech na motivaci ke studiu ministryni odpověděla, že studovat
vojenskou školu je pro ně osobní prestiž.
Projekt EDISON 2018
Podobně jako v předchozích dvou letech, se i letos naše škola zapojila do projektu EDISON,
který organizuje společnost AIESEC. Cílem projektu je především setkávání a sbližování lidí
z různých zemí světa a bourání zažitých stereotypů a předsudků. V rámci projektu zde
působilo v týdnu od 5. do 9. února 2018 šest lektorů z různých koutů světa. Konkrétně se
jednalo o Harriet z Číny, Giori z Gruzie, Adis z Indonésie, Annu z Ruska, Tenzin z čínského
Tibetu a Aynuru z Ázerbájdžánu.
Všichni lektoři se zapojili do výuky anglického jazyka ve všech ročnících a Anna jako ruská
rodilá mluvčí vedla i několik hodin konverzace v rámci výuky ruského jazyka. Úkolem
lektorů bylo seznámit žáky nejen se zvyky, tradicemi, památkami a přírodními zajímavostmi,
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ale hlavně se životem a současnou situací v zemích, z nichž pocházejí. To vše zvládli žákům
přiblížit prostřednictvím prezentací a krátkých videí. Výuku prokládali poutavým vyprávěním
a popisem.
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 školní jídelny.
Zde měl každý z lektorů připraven svůj stánek,
v němž představoval zemi, ze které pochází
(fotografiemi,
charakteristickými

propagačními
drobnými

předměty,

letáky,
vlajkou

apod.). Jedním z největších lákadel byly pro žáky
ochutnávky tradičních pokrmů připravených jednotlivými lektory.
I ohlasy mezi žáky jsou kladné. Jako příklad dvě citace, které se v různých obměnách
objevovaly nejčastěji. „Projekt jsem si velmi užil. Výběr zemí byl zajímavý a pestrý. Bylo
zajímavé poznat studenty z jiné části planety a zjistit, že jsme v podstatě stejní.
Nejzajímavější byla Global village“, napsal Tomáš Urbančík a Ludvík Kurowski dodává:
„Líbilo se mi to, jelikož jsme si ověřili, zda se umíme domluvit.“
Projekt Edison 2018 již skončil a my doufáme, že splnil svůj cíl. Jsme moc rádi, že jsme
mohli být součástí takto zajímavého projektu.
Pieta v Černé Hoře
Dne 11. února 2018 se žáci školy zúčastnili pietního aktu v Kotoru u příležitosti 100. výročí
vzpoury námořníků v Boce Kotorské. Vedení vzpoury se ujal český rodák z Přerova
Franstišek Rasch, který byl společně s dalšími třemi vedoucími členy povstání dne
11. února 1918 popraven ve Skaljari v Kotoru. To je hlavní důvod, proč se pietního aktu
účastnila i delegace z České republiky.
Česká výprava odletěla v brzkých hodinách z pražského letiště ve Kbelích, aby mohla
v 10 hod. přistát na černohorském letišti Tivat. Odtud se všichni účastníci za doprovodu
velvyslance ČR Karla Urbana přesunuli do Škaljari, kde se nachází památník popravených
vůdců kotorské vzpoury. Kladení věnců k nově zrekonstruovanému památníku proběhlo za
přítomnosti účastníků v historických krojích kotorské maríny. S projevy vystoupili pan
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primátor Jokić, plukovník Stehlík a ambasador Urban. Pietu zakončila modlitba pražského
biskupa Davida Tonzara.
Slavnostní den dále pokračoval návštěvou historického města Kotoru s komentovanou
prohlídkou. Následoval společný oběd o třech chodech
v luxusní restauraci poblíž letiště Tivat, ze kterého česká
delegace o pár hodin později odletěla zpět do České
republiky.
V české delegaci byli zástupce Ministerstva obrany
plukovník gšt. Eduard Stehlík, poslankyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jana Černochová, členové Československé obce legionářské pod
vedením tajemníka Milana Mojžíše a váleční veteráni druhé světové války, brigádní generál
v. v. Václav Kuchynka a podplukovník v. v. Tichomir Mirkovič.
Queenie - králové večera
Poslední únorový páteční večer patřil k vrcholům plesové sezony v Moravské Třebové. Konal
se tradiční ples velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové tentokrát s číslem 25. Půlkulaté
výročí se opravdu neslo v slavnostním duchu – zlatá výzdoba, bohatě obložené stoly, výtečný
raut a jako třešnička na dortu kapela QUEENIE – world Queen tribute band hrající písně
britské kapely Queen. Při jejich vystoupení se vždy zaplnil
parket a všichni zúčastnění užasli nad autentičností zpěváka
a celé kapely.
Úvodního slova se ujal bavič a moderátor Vladimír Hron
a Silvie Miklošová. Ti přivítali významné hosty v sále
a společně s velitelem školy plk. gšt. Ing. Zdeňkem
Macháčkem popřáli všem krásný večer. Vladimír Hron svým vystoupením přítomné naladil
na taneční notu. Poté začala hrát kapela Karamel, která provázela celým večerem. Nechybělo
ani slosování místenek o 100 cen.
Tímto bychom rádi poděkovali nejen všem organizátorům a sponzorům, ale i všem hostům,
kteří se dokázali postarat o příjemnou atmosféru a krásný večer. Velké poděkování patří
Agentuře GONG Olomouc a VLRZ – Vojenskému klubu Vyškov.
Žáci vojenské školy v soutěži „Navrhni projekt"
Letos poprvé se naši žáci zapojili do celostátní soutěže „Navrhni projekt“. Měli jedinečnou
příležitost vyzkoušet si, jak se píše projektová žádost a co všechno je s ní spojené.
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Tým dvou žáků 3. ročníku, Antonína Šanovce a Jakuba Hanzela, pod vedením učitele
Mgr. Josefa Kučery přišel se záměrem rekonstrukce zastaralé tělocvičny pro výcvik
sebeobrany a následného rozšíření tohoto výcviku ve formě kroužků. Tuto ideu pak sepsali
v projektové žádosti a odeslali do pardubického Eurocentra. Z 26 prací regionu
Severovýchod, který zahrnuje kraje Pardubický, Královéhradecký a Liberecký postoupilo
6 nejlepších prací k obhajobě. Ta proběhla 19. 3. 2018 v Hradci Králové a žáci VSŠ a VOŠ
MO v Moravské Třebové v ní získali krásné 4. místo. Učitel Mgr. Josef Kučera k tomu říká:
„Je to poprvé, co jsme zkusili tento typ soutěže, a myslím, že 4. místo v regionu
Severovýchod, navíc v konkurenci týmů z gymnázií a obchodních akademií, je krásné
umístění. Zkusili jsme si, co tato soutěž obnáší, víme, kde jsme chybovali a byl bych moc rád,
kdybychom se zapojili i v příštím roce. To už bychom se měli vyvarovat letošních
začátečnických chyb a mohli bychom se umístit ještě lépe.“
Žáci na vzpomínkové pouti na Ukrajině
Ve dnech 4. - 12. března 2018 se pět vybraných žáků naší školy zúčastnilo vzpomínkové
pouti na Ukrajině u příležitosti 75. výročí bitvy u Sokolova a 100. výročí bitvy u Bachmače.
V pondělí jsme pouť zahájili pietním aktem v polském městě Tanov na počest přísahy
novodružníků. Poté již na Ukrajině proběhl pietní akt ve městě Zborov u mohyly
československých vojáků. Následující den jsme se přesunuli do Žitoměru, zde proběhl pietní
akt na hřbitově komunistického teroru a poté jsme se byli podívat na místo, kde je plánovaná
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výstavba památníku. Odpoledne jsme se přesunuli do Kyjeva, kde jsme se nejprve byli
podívat v Muzeu ukrajinské armády a později jsme měli prostor k prohlédnutí centra města.
Ve středu jsme se byli podívat v muzeu bitvy o Kyjev a po krátkém přejezdu se konaly
2 pietní akty na československých hřbitovech. Další přesun se konal na Sofijském náměstí,
kde jsme uctili dvě pamětní desky ČD. Mimo jiné jsme se zastavili u kyjevské univerzity, kde
jsme uctili narození T. G. Masaryka. Před dlouhou cestou do Poltavy jsme byli na prohlídce
pevnostního muzea.
Další den ve čtvrtek jsme pokračovali v cestě do Charkova, kde jsme pietním aktem uctili
památní desku zastřeleným v nemocnici, prohlídli si historické muzeum a poté jsme měli
možnost si projít město. K večeru nás čekal přesun do Sokolova, kde proběhlo přivítání
u bývalého kostela. Na večeři jsme šli s lidmi z různých útvarů, kteří nám sdělili spoustu
zajímavých zkušeností.
Pátek jsme zahájili pietním aktem ve Zmijevě u pomníku padlých a následně jsme se
zúčastnili pochodu zpět do Sokolova, kde za přítomnosti významných hostů z Ukrajiny,
České a Slovenské republiky proběhl velký pietní akt na počest 75. výročí bitvy u Sokolova.
Měli jsme čest položit první věnce s ministryní obrany Karlou Šlechtovou a dalšími hosty.
Poté jsme se přesunuli na rekonstrukci bitvy – bojovou ukázku. Po zdejším rautu před námi
byla dlouhá cesta na ubytování.
Hned v sobotu po ránu jsme se přesunuli do Velké Doči na odhalení pomníku padlým. Byla to
opět významná událost s hosty , kteří poté společně s námi cestovali do Bachmače na velký
pietní akt ke 100. výročí bitvy. Následně proběhl společný oběd a čekala nás další cesta, kdy
jsme se zastavili ve Svitonku. Zde proběhl i pietní akt u pomníku padlých československých
vojáků.
Neděle byla spíše odpočinková s jedním pietním aktem ve městě Rovno. Pak už následovaly
rychlé nákupy před hranicemi s Polskem a přespání v Krakově.
V pondělí jsme se stali součástí slavnostního nástupu 73. tankového praporu „Hanáckého“
v Přáslavicích. V Olomouci uctili památku u desky 6. stř. pluku a poté ještě u pedagogické
fakulty památku 1. prezidenta T. G. Masaryka.
Na všech pietních aktech jsme drželi minutu ticha a zazněla státní hymna. Od Olomouce se
náš poutní kolektiv začal pomalu rozcházet. Myslíme si, že se všichni vracíme
s nezapomenutelnými zážitky, na které budeme dlouho vzpomínat.
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Výcvik 2. ročníku v topografické, spojovací a střelecké přípravě
Koncem měsíce února a začátkem měsíce března roku 2018
proběhl u žáků 2. ročníku praktický výcvik v topografické
a spojovací přípravě, kde žáci absolvovali 15 km přesun dle
stanovených bodů na mapě v okolí Moravské Třebové.
Další den je vždy čekal výcvik na posádkové střelnici
v Linharticích, kde nacvičovali taktiku a střelbu z útočné
pušky CZ 805 BREN a ostrou střelbu z malorážkové pušky a pistole Champion. Výcvik
probíhal vždy po jednotlivých četách pod vedením našich instruktorů. Pro žáky 2. ročníku to
byla zcela nová zkušenost tohoto výcviku v zimním prostředí.
Den učitelů
Již třinácté setkání pedagogických pracovníků ze školských zařízení z Moravské Třebové
a okolních obcí proběhlo 28. března, tedy na Den učitelů, v sále Na
Písku.
Po úvodním přivítání hostů a slovech starosty a velitele vojenské
školy došlo na vyhlášení 26. 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 z rukou
starosty města pamětní list a květinu. Na naší škole je vítězem
Ing. Milan Mišák, který je dle hodnocení žáků: „Přísný, ale
spravedlivý, je s ním sranda a umí nás donutit makat.“ Absolutním vítězem se stal
Mgr. Miroslav Muselík ze Speciální ZŠ, MŠ a Praktické školy.
O program se postaral Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. Sklidil zasloužený potlesk za
svůj náročný výkon.
Military Death March 2018
První dubnový víkend se uskutečnil ve městě Vimperk
jubilejní 5. ročník pochodů Military Death March, který je
věnován uctění památky obětí pochodu smrti. Proběhl na
konci války v roce 1945, bez dostatečných zásob jídla,
oblečení a odpočinku. Byl to způsob likvidace zajatců
a vězňů. Kdo nemohl pochodovat, byl na místě zastřelen
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a ponechán v příkopu u cesty. Později byli hromadně pohřbeni do anonymních hrobů.
Letošního ročníku se zúčastnilo více než tři desítky žáků naší školy, z nichž většina
absolvovala pochod v kategorii Extreme o přibližné délce 75 km. Sedmi žákům se podařilo
absolvování pochodu v kategorii nazvané Extrém walker o přibližné délce cca 100 - 110
kilometrů, kterou absolvovali v náročném terénu ve vojenské polní ústroji převážně při
nočním přesunu. Získali tak vedle nových zkušeností i zapsání na čestnou tabuli účastníků
této kategorie.
Jedna z účastnic Extreme walker žákyně E. B. vyjádřila své pocity takto: „Trasa přes 100 km
by možná pro někoho byla přes čáru, ale já si to neskutečně užila! Až na halucinace
z nedostatku spánku a celkového vyčerpání organismu, to je při velké zátěži naprosto
normální, chtěla jsem po těle, aby bylo vzhůru a podávalo výkony nepřirozeně dlouhou dobu,
tak to bylo naprosto skvělé. Člověk si nejenom za tu dobu venku srovná myšlenky, ale naučí
se orientovat v terénu nebo dokonce zjistí, kde má své hranice a jak je lze posunout.
A o skvělé atmosféře během pochodu a spolupráci všech zúčastněných už ani nemluvím.
Navíc jsme jako jediný dosavadní ročník měli krásné počasí, takže byl markantní rozdíl mezi
letošním prosluněným pochodem a minulými roky, kdy sněžilo, pršelo. I když v noci bylo
i -10°C.“
Počasí přálo uchazečům
12. dubna 2018 6:30 hodin a před sálem Na Písku to dle
fronty vypadá, že se schyluje k velké akci. A pro mnohé
z přítomných to tak skutečně je. Sešli se uchazeči na
1. termín přijímacího řízení. Celkem 305 dívek a chlapců se
tento den zkouší přiblížit k přijetí do své budoucí školy.
V 8:00 hodin dostávají zadávající potřebné materiály
a v 8:30 hodin již začínají uchazeči vyplňovat test z matematiky. Následuje krátká pauza
a v 11:05 hodin začíná český jazyk, literatura. Doba na občerstvení, krátkou pauzu a přesun
do tělocvičny na testy fyzické zdatnosti. Děvčata šplhají, chlapci se snaží alespoň o jeden
shyb, ale již se rozplývají první naděje a tečou slzy. Přesun na ovál školy, kde se připravují
k běhu na 1 km. Počasí přeje a krásně svítí sluníčko. V 16:30 hodin je vše za námi a teď čekat
na výsledky. Někdo už ví, že nebyl úspěšný. U většiny jiskřička naděje pořád hoří. V pondělí
nás čeká 2. termín tentokrát již s menším počtem uchazečů, ale stejně náročným programem.
Výsledky obou termínů budou vyvěšeny 2. května 2018.
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Volný pád v Hurricane Factory
Dne 19. dubna 2018 se žáci školy z parašutistického kroužku
zúčastnili výcviku ve vzduchovém trenažéru v Hurricane
Factory v Praze Letňanech. Pod vedením zkušených
instruktorů si mohli nacvičit různé formy držení svého těla
ve volném prostoru, či jak vypadá seskok volným pádem.
Pro žáky naší školy to bylo poprvé, ale určitě ne na posled,
příští týden již některé čekají ostré seskoky na letišti Moravská Třebová - Staré Město.
Děkujeme paní Jahodové za zařízení tohoto zajímavého výcviku.
Spolupráce s Debrecínem pokračuje
V týdnu od 16. do 20. dubna 2018 proběhla návštěva delegace z Vojenské střední školy Karla
Kratochvila v maďarském Debrecenu. Tvořilo ji 17 žáků, 3 žákyně a nezbytný doprovod pod
vedením ředitele školy Gábora Berkecze. Byl připraven pestrý program s různými aktivitami
vojenské přípravy a nechyběla návštěva Prahy.
V pondělí po příjezdu, přivítání a ubytování proběhlo slavnostní vztyčení státních vlajek
Maďarské a České republiky před budovou školy. Následovalo krátké setkání s velitelem
a prohlídka areálu školy. Program úvodního dne ukončilo zaměstnání vojenského lezení, kde
se maďarští studenti seznámili s lezeckým materiálem a základními prvky lezení.
V úterý po snídani absolvovali žáci cvičení v individuálním a skupinovém překonávání
překážek na překážkové dráze. Dopolední aktivity zakončil zrychlený přesun na 10 km
v areálu, kdy všichni účastníci splnili stanovený časový limit. Po obědě si žáci prakticky
vyzkoušeli znalosti z předchozího večera na lezeckém trenažéru JAKUB. Někteří se pustili do
plnění s plným nasazením, jiní byli velmi opatrní. Po večeři již značně unavení absolvovali
výcvik v boji zblízka. Všech připravených zaměstnání se zúčastnili i žáci naší vojenské
střední školy.
Na žádost maďarské delegace byla naplánována i exkurze v Praze, kam je doprovodili tři
učitelé a náčelník štábu. V rámci spolupráce s Hradní stráží byla zajištěna prohlídka
Pražského hradu, kde navštívili muzeum Hradní stráže, Katedrálu svatého Víta, Václava
a Vojtěcha, včetně kaple sv. Václava, a z prominentního místa sledovali střídání stráží
s hudbou. Na oběd se přesunuli do restaurace Evropa DAP, kde se společného oběda zúčastnil
i první zástupce náčelníka GŠ AČR generál poručík Jiří BALOUN, vrchní praporčík AČR
štábní praporčík Petr SEIFERT a přidělenec obrany MR plukovník Zsolt ANNUS. Po
ukončení oběda pokračoval program, který zahrnoval prohlídku pamětihodností na Malé
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straně a ve Starém městě. Žáci maďarské školy provedli také dva improvizované pietní akty
u pamětních desek Františka Rákóczyho II. a Artúra Görgeyho, dvou významných osobností
maďarské národní a vojenské historie, kteří v mládí studovali v Praze.
Ve čtvrtek dopoledne vyvrcholila vojenská příprava pěším přesunem smíšených jednotek na
10 km se zbraní a s výstrojí, v rámci kterého si maďarští hosté vyzkoušeli překonávání
přírodních překážek, zajištění spojení pomocí vysílaček, orientaci v terénu, ošetření zraněného
a jeho přepravu do areálu školy. Pomyslným rozloučením byl taneční večer v sále Na Písku,
kde si zábavu a program připravili žáci sami.
V den odjezdu proběhl nástup se slavnostním stažením státních vlajek MR a ČR. Poté
následovalo závěrečné shromáždění členů maďarské delegace s velením školy, kde proběhlo
závěrečné vyhodnocení zástupci obou škol a byli odměněni nejlepší žáci VSŠ KK.
S delegací přicestoval a zúčastnil se všech připravených aktivit i podplukovník Zoltán Szabó,
náčelník oddělení branné výchovy a strategie práce s mládeží odboru koordinace
společenských vztahů Ministerstva obrany MR.
Na závěr zhodnotil náčelník štábu celou návštěvu: „Po celou dobu pobytu vládla mezi
zástupci obou vojenských středních škol velice přátelská atmosféra. Zástupci naší školy čelili
častým otázkám především podplukovníka Szabóa, jenž se zajímal i o možnostech dalšího
uplatňování absolventů, systému jejich dalšího odborného a vojenského vzdělávání. Ředitel
debrecínské školy opakovaně vyjadřoval svoji spokojenost s připraveným programem. Pro
žáky obou škol bylo přínosem i to, že komunikačním jazykem byla angličtina.“
Slavnostní nástup ke Dni vítězství
V pátek 4. května 2018 se v areálu školy uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 73. výročí
ukončení 2. světové války. Před památník, za příjemného až letního počasí, napochodovaly
školní čety. Přítomní byli i vojáci z povolání a občanští zaměstnanci. Nejdříve proběhlo
kladení věnců a uctění památky minutou ticha. Poté
moderátorka přečetla rozkaz ministryně obrany, kde zazněla
důležitost připomínat si historické okamžiky a jejich
návaznost na současnou situaci. Mimo jiné bylo uvedeno:
„Druhá světová válka není vzdálenou a zapomenutou
minulostí. Osudy lidí, kteří jí prošli na straně práva
a spravedlnosti, jsou stále součástí naší přítomnosti.“ Během slavnostního nástupu byly
oceněny i žákyně, které se účastnily literární soutěže Slavkovské memento a nemohly převzít

57

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2017/2018

své ceny při slavnostním vyhlášení na Slavkovském zámku. Slavnostní nástup s pietním
aktem byl ukončen státní hymnou.
Žáci 3. ročníku na odborném výcviku u 312. praporu v krásném městě Liberci
Naši žáci 3. ročníku prožili týden od pondělí
23. dubna do pátku 27. dubna 2018 v rámci
odborného

výcviku

se

svými

veliteli

čet

u 312. praporu radiační, chemické a biologické
ochrany v Liberci. Měli možnost okusit tu pravou
atmosféru elitního chemického útvaru v praxi.
Odborný výcvik úzce navazoval na výcvik s veliteli
čet v podmínkách naší školy. Osvědčení instruktoři
výcviku od pluku byli hlavními realizátory každodenního náročného výcviku.
Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli překonávání prostoru kontaminovaného radioaktivními
a otravnými látkami, včetně způsobů jeho vytyčování a označení, dekontaminaci osob
a raněných. Velice podnětná byla i činnost na varovné signály a hlavně zkouška těsnosti
masek. Z teoretické oblasti nejvíce zaujaly přednášky teorie SERE, zpravodajské zabezpečení
a dekontaminace osob a raněných. Velký úspěch měla beseda s kaplanem kpt. Šabakou, který
si svým poutavým vyprávěním získal sympatie žáků. V nabitém plánu odborného výcviku se
našlo místo i na vojenský tělocvik. Toho se soutěživou formou ujal poručík Vrba a hned se
stal velkým sympaťákem žáků – hlavně žákyň.
Město Liberec žákům poskytlo nejen vojenské zážitky, ale díky krásnému okolí i sportovní
i kulturní vyžití. Velice se líbilo i „na zámku“ v Grabštejně - Chotyni, kde nás přivítal
a provázel sám velitel Centra vojenské kynologie. Zde byli naši žáci podrobně seznámeni
s výcvikem služebních psů, zaměřujících se na vyhledávání zbraní, drog, výbušnin a strážní
službu v AČR. Největší zájem u žáků vzbudil čtyřletý německý ovčák Athos, který byl vážně
zraněn při své afghánské misi a poté vyznamenán samotným ministrem obrany.
Velitelé čet i všichni žáci se po příjezdu zpět do naší školy shodli na tom, že děkují všem
příslušníkům 312. praporu v čele s velitelem plukovníkem Ing. Pavlem Kubíčkem.
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Setkání žáků se starostou města
Dne 2. května 2018 měli žáci prvních a třetích ročníků příležitost
vyslechnout přednášku starosty města p. JUDr. Miloše Izáka.
Středeční setkání se starostou bylo ve znamení toku otázek.
Předmětem přednášky bylo propojení historie, ekonomie
a politiky. Žáci se seznámili s běžným životem na radnici, s prací
starosty, neboť Miloš Izák má bohaté zkušenosti. Jeho
každodenní

povinnosti,

účasti

na

nejrůznějších

akcích,

zastupování města navenek, celková odpovědnost za činnost
úřadu, řešení problémů veřejných financí. Dále p. starosta nastínil
práci rady města a zasedání zastupitelů města. Přednáška se ubírala přes politickou scénu až
k problémům, které trápí většinu obyvatelstva města, jako jsou problematika vzdělání,
sociálních jistot, kriminalita a další.
Závěrem přednášky se rozběhla čilá diskuze plná podnětných dotazů ze strany žáků, kteří
rovněž mohli shlédnout krásné prostory radnice. Jako správný politik, vybaven verbální
dokonalostí, ustál veškeré dotazy a mnohým osvětlil mnohdy zastřený pohled na danou věc.
Podle pozitivních reakcí žáků se přednáška vydařila a byla obrovským přínosem pro
zefektivnění výuky základů ekonomie a občanské nauky.
S roboty na soutěži JedoBot 2018
Dne 10. května 2018 se žáci oboru Elektrotechnika zúčastnili soutěže robotů JedoBot 2018
pro střední a základní školy, kterou pořádá Střední průmyslová škola v Jedovnici. Soutěžící se
mohou zúčastnit čtyř disciplín: sledovač čáry Lego, sledovač čáry s procesorem, Mini SUMO
a Lego SUMO.
Na první účast v soutěži se žáci rozhodli vytvořit dva
středoškolské týmy pro disciplínu Lego SUMO.
Úkolem robotů bylo vytlačit soupeře z ringu o průměru
770 mm. Tento úkol byl obtížný z důvodu omezenosti
rozměrů a váhy robota a složitosti jeho programu pro
autonomní činnost. Po několika měsíční přípravě obě
skupiny sestrojili své roboty, které by se měli vyrovnat
předpokládaným strojům soupeřů. V rámci tréninků si týmy ověřovali schopnosti svých
výtvorů ve cvičném ringu mezi sebou nebo s manuálně řízeným robotem. Výsledky cvičných
soubojů byly slibné.
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Do Jedovnice se sjelo přes 80 týmů a jen v kategorii Lego SUMO pro střední školy soutěžilo
celkem 16 robotů. První robot, jehož tvůrcem byl žák E1A Matěj Papežík, se probojoval do
druhého kola. Ale potkal v ringu „zkušenějšího“ soupeře, se kterým těsně prohrál souboj
o postup do dalšího kola.
Druhý robot, jehož tvůrci byli žáci E3A Adam Forró a Šimon Trnka, si vedl o poznání lépe.
Podařilo se mu postoupit do třetího kola, avšak robot soupeře jej nenechal vyhrát. Boj o místa
v první polovině pořadí tak byl znemožněn. Týmy dokázaly být rovnocennými soupeři svým
protivníkům a získali v soutěži nové zkušenosti, které se budou hodit do dalších ročníků.
V dalších letech plánujeme pravidelnou účast na soutěži s cílem dosáhnout stupně vítězů
a prezentovat se i v dalších nabízených disciplínách.
Lurdy 2018
Ve dnech 18. - 20. května 2018 se jako každoročně účastnilo
15 vybraných žáků naší školy s vrchním praporčíkem
mezinárodní vojenské pouti v jihofrancouzských Lurdech,
která měla letos kulaté 60. výročí. K samotnému zahájení
pouti došlo v podvečer 18. května uvítacím ceremoniálem
v podzemní bazilice Pia X, kde byly představeny účastnící se
mezinárodní vojenské jednotky. Po nastoupení vlajkonošů všech zúčastněních zemí a jejich
účastníků přešel program do duchovní části.
V sobotním programu české výpravy bylo společné fotografování před Růžencovou
bazilikou, zapálení české svíce, které symbolizovalo modlitbu za vojáky bojující za mír mezi
národy a nakonec, jsme se společně zúčastnili české mše, po které následovala křížová cesta.
Odpoledne se žáci VSŠ společně se studenty UO zúčastnili výstupu na okolní nejvyšší vrchol,
kde byl krásný výhled na okolní Pyreneje a město Lurdy. Zakončením druhého dne byl
večerní průvod se svícemi - mariánské procesí.
V neděli dopoledne program pouti uzavřela mezinárodní vojenská mše svatá se závěrečným
ceremoniálem, kde byla také vojenská pouť ukončena. Při zpáteční cestě jsme měli možnost
prohlídky kokpitu. Všichni účastníci si návštěvu Lurd užili i přes náročný program.
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V plavání a spolupráci jsme silní
Dne 24. května 2018 se 33 žáků 1. roty zúčastnili Sportovního dne rektora-velitele Univerzity
obrany v Brně. Soutěžili v osmi disciplínách a to trojkový basketbal, plážový volejbal,
plavání, vojenské plavání, malá kopaná, florbal, cross fit a
lezecký víceboj.
Přivezli jsme dvě druhá místa a to v plavání na 100 m žák
David Kruk a v lezeckém víceboji družstvo ve složení:
Simona Jeřábková, Anna Bílková, Vojtěch Astr a David
Vícha. Pochlubit se můžeme i čtvrtým místem Karolíny
Mrlinové v plavání. Také náš florbalový tým ve složení: Václav Ponča, Erik Zýka, Petr Pech,
Petr Mandl, David Lipecký, Jan Měsíčk, Michael Čižmár a Bohdan Metyš získal nepopulární
„bramborovou“ medaili.
Na závěr Sportovního dne nám poděkoval za vzornou reprezentaci naší školy ředitel CTVS
plk. Mgr. Petr Hanák z Univerzity obrany a očekává naší účast na dalším Sportovním dnu,
který by se měl konat na podzim tohoto roku. Těší nás, že jsme se ve velké konkurenci svými
výkony neztratili.
Sportovně branný dětský den v Králické pevnostní oblasti
V sobotu 26. května 2018 se uskutečnil již devátý Sportovně branný
dětský den v Králické pevnostní oblasti. Začátek byl již tradičně
v pevnosti Hůrka a poté se pokračovalo do Vojenského muzea Králíky.
Letos se ho zúčastnilo 7 žáků z kroužku Vojenské historie, kteří byli
rozmístění na jednotlivých stanovištích. Jejich působištěm byla letos
střelba ze vzduchové pušky, hod granátem na cíl, průchod tunelem ve
tmě či střelba na laserové střelnici. O další zajímavá stanoviště se
postarali skauti a další přátelé Králické pevnostní oblasti. Součástí
programu byly také ukázky boje z blízka, které předvedli naši 4 žáci
školy z klubu MUSADO. Na závěr sportovně branného dětského dne byla možnost projet se
v obrněném transportéru. Počasí dětem letos opět přálo a těšíme se na další dětský den, kdy
budeme znovu nápomocni při organizaci a zároveň propagaci naší vojenské školy.
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Vzpomínkový večer ČSBS k výročí 134 let od narození prezidenta Edvarda Beneše
a 76. výročí od provedení útoku na říšského kancléře Rainharda Heydricha
V úterý 29. května 2018 se 22 žáci naší školy společně s vrchním praporčíkem zúčastnili
návštěvy Památníku Pečkárna v Praze, kde se seznámili s obdobím před Mnichovskou
dohodou a obdobím okupace. Provedl nás 1. místopředseda ČSBS a vedoucí památníku
plukovník v. v. Emil Kuflánek. Samotný vzpomínkový večer
k výročí 134 let od narození prezidenta Edvarda Beneše
a 76. v ýročí od provedení útoku na říšského kancléře
Rainharda Heydricha proběhl na Staroměstské radnici. Na
vzpomínkovém večeru o našem druhém nejvýznamnějším
prvorepublikovém prezidentu promluvil, bývalý kancléř
prezidenta Václava Klause Jiří Weigl, který hovořil mimo jiné i o zásluhách vojáků, kteří útok
na Rainharda Heydricha provedli. Vzpomínkový večer byl jako vždy organizován Českým
svazem bojovníků za svobodu, se kterým škola po dlouhá léta úzce spolupracuje. Na závěr
večera byl promítán dokumentární film Operace Lidoop. Tento večer byl pro nás moc velmi
zajímavý a budeme se těšit, na příští setkání.
Maturita, slavnostní vyřazení a co dál?
6. června 2018 proběhl akt slavnostního vyřazení absolventů, kde byla absolventům školy
předána maturitní vysvědčení a ocenění za jejich studium. Byla to pomyslná tečka za
dlouhým procesem maturitních zkoušek, který začal již 11. dubna a skončil 30. května.
Maturitní zkoušky začaly písemnou slohovou prací z českého jazyka. Na výběr bylo ze
6 zadání a dle ohlasu žáků převažovala
spokojenost s nabízenými možnostmi. Poté
nastal

čas

na

dopilování

posledních

vědomostí a příprava na začátek května, kdy
následovaly didaktické testy. Povinný byl
český jazyk a jako druhé si mohli maturanti
vybrat mezi cizím jazykem a matematikou.
Zasloužený

„svatý

týden“

na

ladění

vědomostí. Pro někoho velký stres a zjištění
„vím, že nic nevím“. Každý ví datum, kdy přijde jeho den a poslední zkoušení, co za 4 roky
na škole ulpělo v jeho mozku. K radosti všech většina zvládá s bravurou, někdo
„o prsa“ uspěl a malá část neuspěla. Je konec všichni si oddechnou. Pro mě je ještě pořád
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zvláštní slyšet hodnocení: „ Obhajoba maturitní práce - 1, matematika - 1, český jazyk - 21
bodů, angličtina - 20 bodů, logistika - 1.“ Sice ví, že uspěl, ale známka je překvapení až do
předání maturitního vysvědčení. Pro úspěšné splnění ústní části je třeba mít minimálně 13
bodů. Maturita je v režii CERMATu, a to již několik let.
Trocha statistiky z celkového počtu 78 maturantů denního studia nebyli 3 připuštěni a 16
neuspělo v didaktické nebo ústní části. Na slavnostní vyřazení se tedy dostavilo 59
absolventů. 45 absolventů pokračuje, buď studiem na Univerzitě obrany, nebo u útvarů AČR.
U dálkového studia úspěšně absolvovalo 16 vojáků z povolání. Celkově byla úspěšnost 75 %.
Samotný akt slavnostního vyřazení absolventů školy byl rozdělen na 2 části: akademickou
a vojenskou. V akademické části se sešli absolventi, jejich rodiče a blízcí, čestní hosté, velení
školy a pedagogický sbor v sále Na Písku. Velitel školy ve svém proslovu zdůraznil:
„Nezapomeňte na ty, kteří vám byli v průběhu studia oporou, protože i oni mají na vašem
úspěchu svůj podíl.“ Třídní učitelé předali tak dlouho očekávaná maturitní vysvědčení.
Z rukou velitele školy převzali ročenku a jako první gratulant byl ředitel odboru vzdělávací
politiky sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška. Na vojenskou část se všichni přemístili
do areálu školy. Absolventům ve svých proslovech pogratulovali zástupci MO, AČR, ČsOL
a města. Nejúspěšnější byli odměněni pamětní mincí Československé obce legionářské,
kterou předával místopředseda ČsOL Tichomír Mirkovič, který je zároveň i veteránem
2. světové války. Věcné dary a pochvalné listy předal velitel školy. Nejlepší absolvent Tomáš
Sochor je zvěčněn na tabuli cti. Slavnostní nástup bal zakončen již tradičním „vyhazováním
lodiček.“ Děkujeme všem čestným hostům za účast.
Kurz boje zblízka
Ve dnech 21. až 25. května 2018 proběhl kurz speciální tělesné přípravy - boj zblízka pro
studenty třetího ročníku pod vedením instruktorů ze 42. mpr Tábor.
Intenzivní kurz byl rozdělen do tří fází. V první fázi absolvovali studenti vstupní přezkoušení
jednotlivce, které se skládalo z vytrvalostního a silového testu. Test začínal vytrvalostní částí
během na vzdálenost 4 km v oděvu vz. 95 a hned po doběhnutí studenti pokračovali silovou
částí 60 leh-sedy a 30 kliky. Na splnění testu měli 25 minut.
Při testu nebyly rozdíly mezi dívkami a chlapci, všichni
měly stejné normy. Druhá fáze se skládala z výcviku technik
boje zblízka, a to základních technik, technik boje na zemi,
kontaktního boje a obraných technik proti neozbrojenému
a ozbrojenému protivníkovi. A nelze opomenout zvyšování
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fyzické a psychické odolnosti formou posilovacích a zpevňovacích cvičení jednotlivce
a skupin a zábavných her. Závěrečnou třetí fází výcviku bylo výstupní přezkoušení po četách.
Test se skládal z běhu 10 km se dvěma maketami min na četu, silové části 50 kliků, 50 leh
sedů a 50 dřepů bez časového limitu. Nejúspěšnější v závěrečném testu byla četa C3C, která
jej zvládla za 1 hodinu a 5 minut.
Vlkoš 2018
Druhou červnovou neděli se žáci Jonáš Kolečkář, Josef Kohoutek, Marian Kovařík, Jan
Pekkala a Šárka Fridrichová zúčastnili tradičního vyvrcholení oslav již desátého ročníku akce
s názvem „Vlkošské dny vojenských tradic“. Svou účastí podpořili hladký průběh akce
a vypomohli při její závěrečné fázi, kdy je na místním hřbitově proveden pietní akt k uctění
památky padlých ve světových válkách a v novodobých válečných konfliktech se
vzpomínkou na místního rodáka generála Jana Sergěje Ingra. Výpomoc a aktivitu žáků ocenili
slovy chvály místní občané i pozvaní přítomní hosté.
Návštěva vojenských leteckých přidělenců ve škole
Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhla návštěva vojenských
leteckých přidělenců z Běloruska, Číny, Maďarska, Polska,
Slovenska a Urugvaye. Připravili jsme pro ně prezentaci
a prohlídku školy. Průvodce po areálu školy dělalo 7 žáků
2. ročníku, kteří svoji velmi dobrou angličtinu využili
v praxi. Zároveň zodpovídali dotazy, kterých nebylo málo.
Většinou se týkaly běžného života ve škole.
Všem se líbil rozlehlý areál školy a nabízené aktivity. Maďarský přidělenec ocenil spolupráci
s jejich školou v Debrecínu. Na závěr převzal velitel pamětní minci Pražské asociace
vojenských leteckých přidělenců. Celou akci organizovalo Ředitelství zahraničních aktivit.
MITAV 2018 (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy)
Ve dnech 14. a 15. června 2018 Jednota českých matematiků
a fyziků (JČMF), pobočný spolek Brno pořádala konferenci
MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované
Vědy) ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií
Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou fakultou,
Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou
Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.
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I letos jsme měli příležitost se této konference zúčastnit spolu s dalšími účastníky z České
republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Kromě tří zvaných přednášek zaznělo na konferenci
MITAV 2018 dalších 33 příspěvků v rámci jednání v paralelních sekcích.
Obě zvané přednášky prvního dne konference byly předneseny vysokoškolskými pedagogy.
Přednášku na téma „Pythagorovy věty" připravil doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, přednášku „Matematika na zemi, na
vode a vo vzduchu" doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Na úvod druhého dne konference zazněla
třetí zvaná přednáška „Problematika výuky ICT na základní škole" PhDr. Miroslavy Huclové,
Ph.D. z 31. základní školy Plzeň, která mimo jiné určitě přispěla k uvědomění si klíčové role
2. stupně ZŠ při formování profesní orientace budoucích studentů středních a vysokých škol.
Konference MITAV již popáté potvrdila schopnost úspěšné spolupráce FVT s dalšími
fakultami brněnských vysokých škol a již pět let přispívá k propagaci Univerzity obrany v ČR
i v zahraničí. Její hlavní cíl podpora výuky matematiky a ICT v systému českého školství,
a tím i technického vzdělávání zůstává nezměněn.
Přežití v tísni žáků 1. ročníku
S koncem školního roku se uskutečnil výcvik žáků 1. ročníku „Přežití v tísni“. Dvoudenní
akce proběhla ve výcvikovém prostoru na Srnčím. Jednotlivé čety pod vedením našich
instruktorů prověřily získané dovednosti v praxi. Nejprve se musely přesunout po dané trase,
kde si ověřily znalosti práce s buzolou a mapou. Na místě
musely postavit přístřešky, které jim v noci poskytly zázemí
a prostor pro přespání. Bylo třeba rozdělat oheň a postavit
pícku. Naučily se, jak získat vodu z místních zdrojů (ranní
rosa atd.). Večer si z dostupných potravin připravily stravu v
polních podmínkách (guláš) a poté přežily noc v přírodě.
Ráno je čekala snídaně v lese, poté likvidace přístřešků, úklid prostor a pěší přesun zpět do
kasáren. Po návratu žáci vyčistili své svěřené zbraně, ošetřili vojenský materiál a tím
zakončili toto dvoudenní zaměstnání. Byl to jejich první praktický výcvik a pro většinu žáků
1. ročníku také první přespání v polních podmínkách.
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Rozloučení se školou, začátek prázdnin
V pátek 29. června 2018 proběhl slavnostní nástup k ukončení školního roku 2017/18. Po
úvodním slovu zástupce velitele, kde všem popřál krásné prázdniny a slíbil: „My vám školu
o prázdninách pohlídáme, abyste se měli kam v září vrátit.“
30. červen je vyhlášen jako Den ozbrojených sil ČR, proto
zazněl rozkaz ministryně obrany k tomuto významnému dni.
Na nástupu jsme se rozloučili se 4 odcházejícími
zaměstnanci, kteří byli odměněni děkovným listem velitele
za odvedenou práci v rámci působení na škole. Zároveň byly
předány odznaky školy, 1 zlatý, 7 stříbrných a 19 bronzových, žákům s výborným
prospěchem i těm, kteří propagují dobré jméno školy, 5 žáků bylo odměněno věcným darem.
Následovalo stažení státní vlajky a slavnostní pochod. Slavnostní akt byl ukončen a žáci se
odebrali do tříd pro svůj závěrečný ročníkový účet v podobě vysvědčení. Přejeme všem
krásné prázdniny a v září na shledanou.
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