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/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.
Adresa pro dálkový přístup: www.vsmt.cz
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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

5

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2018/2019

2. Charakteristika školního roku 2018/2019
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 se školními vzdělávacími
programy a schválenými tématickými plány pro všechny druhy studia s odpovídajícím
personálním a materiálovým 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 vzdělání 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 2019“, 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 tématické plány byly splněny ve
všech předmětech na odpovídající úrovni. Všechny čtyři učební skupiny se podílely na
aktualizaci školních vzdělávacích programů i tématických 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 nařízení rezortu MO.
Hlavní úkoly výchovně-vzdělávacího procesu (zabezpečení všech forem studia podle věstníku
MO upravujícím tyto vzdělávací aktivity) byly ve školním roce splněny. Dosažené studijní
výsledky se oproti předchozímu školnímu roku mírně pohoršily, a to u žáků denního studia.
Nejlepšího průměrného prospěchu mezi četami dosáhla četa C3A třídní učitelky o. z. RNDr.
Zuzany MACHÁČKOVÉ.
V průběhu školního roku se pedagogický sbor oddělení vzdělávání výrazněji zaměřil na
přípravu k maturitním zkouškám žáků čtvrtého ročníku denního studia a současně žáků třetího
ročníku dálkového studia. 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

Obor vzdělání:

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, 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

Obor vzdělání:

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, fyzická zdatnost

Způsob ukončení:

maturitní zkouška

Vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Tříleté dálkové studium
Kmenový obor:

64-41-L

Kód a název oboru: 64-41-L/51

Podnikání v oborech
Podnikání

Délka přípravy:

3 roky

Obor vzdělání:

pro vojáky z povolání, občanské a státní zaměstnance rezortu MO

Podmínky přijetí:

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

Způsob ukončení:

maturitní zkouška

Vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou
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Popis oborů vzdělání
Obor vzdělání Vojenské lyceum (VL) je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku
a přírodní vědy, které po úspěšném absolvování mohou rozvíjet v návazném vysokoškolském
studiu technického směru. Cílem VL je zvýšit zájem žáků o studium vojenských oborů
a vybavit je takovými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi, které jim usnadní
vysokoškolské studium vojenských disciplín. Vojenské 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 inovace v rámci
Armády České republiky (AČR), studovat na UO v Brně nebo vykonávat základní
poddůstojnické a praporčické funkce v rezortu MO. Tento obor vzdělání je založen na širším
všeobecně vzdělávacím základě, který odpovídá 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 jsou i základy odborného vzdělávání, které se opírají o obecné disciplíny
a o klíčové dovednosti.
Pojetí tohoto oboru vzdělání je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale
zejména na rozvíjení tvořivého myšlení, na vytváření dovedností ve formě analýzy a řešení
problémů, na aplikaci získaných vědomostí a na samostatné studium, v rámci kterého je
pozornost zaměřena na praktické uplatnění efektivních pracovních metod a postupů. Obor
vzdělání VL je koncipován do dvou oblastí. První z nich je tvořena základním učivem
všeobecně vzdělávacím a učivem odborným, které je povinné pro všechny žáky. Druhou
oblast představují volitelné předměty, jejichž funkcí je vytvořit pro žáky širší nabídkové
vzdělávací portfolio pro žáky a tím přispět k jejich správnému profesnímu rozhodnutí
a současně prohloubit jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru navazujícího na
vzdělávání a praxi u útvarů a zařízení AČR.
Obor vzdělání 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
elektronická zařízení, stroje a přístroje. Cílem studia EL je výchova absolventů pružně
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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.
Obor vzdělání Podnikání (PO) nabízí středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným
a odborným vzděláním. Jejich příprava je směřována do tří základních oblastí - pro rozvoj
osobnosti žáka, prob přípravu na 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 či pracovních povinností v AČR nebo
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 PO je
zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického
myšlení, na vytváření a upevňování dovedností analýzy a řešení problémů, na praktickou
aplikaci získaných vědomostí, na samostatné studium a na uplatňování efektivních pracovních
metod a postupů. U tohoto tříletého dálkového nástavbového studia je obsah vzdělání
předurčen především pro vojáky z povolání, občanské a státní zaměstnance sloužící či
pracující v rezortu MO, kteří po jeho absolvování působí jako profesionální příslušníci na
odpovídajících funkcích v rámci AČR.

9

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2018/2019

4. Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2018/2019 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

Vedoucí starší důstojník-specialista
oddělení vzdělávání
Metodik pro vzdělávání
Vedoucí učební skupiny jazykové
a humanitní
Vedoucí učební skupiny přírodovědné
Vedoucí učební skupiny základních
odborných předmětů
Náčelník učební skupiny managementu
a tělovýchovy

pplk. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.
o. z. Ing. Lenka LAZAROVÁ
o. z. Mgr. Klára MOTLOVÁ
o. z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ
mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
mjr. Mgr. Ing. Petr TATALÁK

Chod školy zabezpečovali i pracovníci dalších vojenských zařízení nacházejících se
v Samostatném dislokačním místě Moravská Třebová (PS 0547 - Provozní středisko
Moravská Třebová, VZ 684804 - Úsek zdravotních služeb Moravská Třebová Centra
zdravotních služeb Prostějov).
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
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 byl plně kvalifikován.
5. Přijímací řízení
Čtyřleté denní studium
První kolo přijímacího řízení se pro čtyřleté denní studium oborů vzdělání 78-42-M/07
Vojenské lyceum , 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství konalo v řádných
termínech ve dnech 12. a 15. dubna 2019 a v náhradních termínech ve dnech 13. a 14. května
2019 (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 276 přihlášek
(171 chlapců a 105 dívek). K přijímacím zkouškám se dostavilo 288 uchazečů (214 chlapců
a 74 dívek). Pro školní rok bylo plánováno přijetí 45 - 90 uchazečů.
Do studia oboru vzdělání EL bylo podáno v 1. kole přijímacího řízení celkem 72 přihlášek
(59 chlapců a 13 dívek). K přijímacím zkouškám se dostavilo 67 uchazečů (55 chlapců
a 12 dívek). Pro školní rok 2019/2020 bylo plánováno přijetí 15 - 30 uchazečů s místem
studia Moravská Třebová.
Do studia oboru vzdělání ST bylo podáno v 1. kole přijímacího řízení celkem 20 přihlášek
(15 chlapců a 5 dívek). K přijímacím zkouškám se dostavilo 20 uchazečů (15 chlapců
a 5 dívek). Pro školní rok 2019/2020 bylo plánováno přijetí 15 - 30 uchazečů s místem studia
Sokolov.
Dne 6. června 2019 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání EL a ST a to
z důvodu doplnění počtu přijatých uchazečů v 1. kole s místem studia Moravská Třebová
a Sokolov. Do oboru EL bylo podáno v 2. kole 26 přihlášek (15 chlapců a 11 dívek).
K přijímacím zkouškám se dostavilo 23 uchazečů (14 chlapců a 9 dívek). Předpokládaný
počet přijatých uchazečů byl 1 - 15.
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Do oboru ST bylo podáno v 2. kole 12 přihlášek (10 chlapců a 2 dívky). K přijímacím
zkouškám se dostavili 4 uchazeči (3 chlapci a 1 dívka). Předpokládaný počet přijatých
uchazečů byl 27 - 30.
Směrné číslo pro přijetí ke studiu na školní rok 2019/2020 bylo Oddělením vojenských škol
Sekce státního tajemníka v Ministerstvu obrany stanoveno pro místo studia Moravská
Třebová na 45 - 90 žáků oboru VL a na 15 - 30 žáků oboru EL. Pro místo studia Sokolov
oboru ST se jednalo o 15 - 30.
Účast na přijímacích zkouškách v 1. a 2. kole oboru EL byla 90 uchazečů s místem studia
Moravská Třebová (přijato 33 uchazečů; zápisové lístky zaslalo 19 uchazečů z důvodu podání
2 přihlášek do oboru VL + EL s výběrem oboru VL). Do oboru ST s místem studia Sokolov
se přijímacích zkoušek zúčastnilo 24 uchazečů (přijati 3 uchazeči - pro nedostatečný zájem
uchazečů o obor vzdělání ST s místem studia Sokolov neotevřen).
Na základě výsledků přijímacího řízení bylo ke studiu do prvního ročníku přijato celkem 87
žáků oboru vzdělání VL (60 chlapců a 27 dívek), 33 žáků oboru vzdělání EL (31 chlapců
a 2 dívky), 3 žáci oboru vzdělání ST (3 chlapci). Svůj zájem o studium na VSŠ a VOŠ MO
v Moravské Třebové potvrdilo odevzdáním zápisového lístku do oboru vzdělání VL 75
uchazečů (51 chlapců a 24 dívek), do oboru vzdělání EL 19 uchazečů (18 chlapců a 1 dívka),
do oboru vzdělání ST 1 uchazeč, kterému byl nabídnut přestup do oboru vzdělání EL.
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. Bylo podáno celkem 29 přihlášek
(28 mužů a 1 žena) a přijímacích zkoušek zúčastnilo se 28 uchazečů (27 mužů a 1 žena).
Všech 28 uchazečů splnilo podmínky a kritéria přijímacího řízení a bylo přijato ke studiu.
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Přehled o přijímacím řízení
Čtyřleté denní studium
Studijní obor: 78-42-M/07 Vojenské lyceum
Počet uchazečů
Forma

Směrné

Celkem

Dostavilo se

vzdělávání

číslo

přihlášek

k přijímacímu
řízení

Čtyřleté
denní

45 - 90

studium
Celkem

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

171 Ch

161 Ch

60 Ch

51 Ch

49 Ch

49 Ch + 7 přestup

105 D

98 D

27 D

24 D

24 D

24 D + 1 přestup

276

259

87

75

73

81

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

Směrné

Celkem

Dostavilo se

vzdělávání

číslo

přihlášek

k přijímacímu
řízení

Čtyřleté
denní

15 - 30

studium
Celkem

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

74 Ch

70 Ch

31 Ch

18 Ch (+1 ST)

19 Ch

19 Ch

24 D

20 D

2D

1D

1D

1D

98

90

33

20

20

20

Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství (počty souhrnně za obě kola přijímacího řízení)
Počet uchazečů
Forma

Směrné

Celkem

Dostavilo se

vzdělávání

číslo

přihlášek

k přijímacímu
řízení

Čtyřleté
denní
studium
Celkem

15 - 30

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

25 Ch

18 Ch

3 Ch

1 Ch

0 Ch

0 Ch

7D

6D

0

0

0D

0D

32

24

3

1

0

0

Přijatému uchazeči, který zaslal zápisový lístek pro obor daný obor, byl nabídnut přestup do
oboru EL.
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Tříleté dálkové studium
Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání
Počet uchazečů
Forma

Směrné

Celkem

Dostavilo se

vzdělávání

číslo

přihlášek

k přijímacímu
řízení

Tříleté
dálkové

30

studium
Celkem

Přijato

Nastoupilo

ke studiu

ke studiu

Celkem nastoupilo

28 M

27 M

27 M

27 M

27 M

1Ž

1Ž

1Ž

1Ž

1Ž

29

28

28

23

23

6. Počty žáků
Ve školním roce 2018/2019 měla VSŠ a VOŠ MO celkem 20 čet s 456 žáky (384 žáků
čtyřletého denního studia a 72 žáků tříletého dálkového studia). Na VSŠ MO se v rámci
čtyřletého denního studia vyučovaly obory vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum,
a 26-41-M/01 Elektrotechnika, v rámci tříletého dálkové studia obor vzdělání 64-41-L/51
Podnikání.
Skutečný stav žáků k 31. 8. 2019 (po opravných zkouškách)
V průběhu školního roku 2018/2019 ukončilo, přerušilo nebo nepostoupilo do vyššího
ročníku studia 57 žáků denního studia a 3 žáci dálkového studia.
Počty žáků

Přestup z jiné

Ukončení a opravné

po opravných zkouškách

střední školy

zkoušky v srpnu

k 31. 8. 2019

(+)

(-)

25

24

3

1

21

25

19

4

6

C1C

21

24

18

3

6

E1A

32

33

25

1

8

C2A

25

25

25

-

-

C2B

24

24

19

-

5

C2C

23

23

18

-

5

E2A

28

28

25

-

3

C3A

25

25

25

-

-

Počty žáků

Počty žáků

1. září 2018

4. září 2018

C1A

22

C1B

Četa
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C3B

26

26

21

-

5

C3C

21

21

19

-

2

E3A

20

20

17

-

3

C4A

18

18

18

-

-

C4B

23

23

23

-

-

C4C

22

22

22

-

-

E4A

23

23

23

-

-

T1A

23

23

15

-

8

T2A

18

18

13

-

5

T3A

16

16

14

-

2

T3B

15

15

14

-

1

Celkem

445

456

396

11

60

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
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 vlastní 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 2018/2019 bylo ke dni 28. června 2019 klasifikováno celkem 420
žáků 1. - 4. ročníku VL, EL a 1. - 3. ročníku PO. Z tohoto počtu bylo 359 žáků čtyřletého
denního studia a 61 žáků tříletého dálkového studia.
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Čtyřleté denní studium
Z celkového počtu 359 žáků prospělo 11 žáků s vyznamenáním, 308 prospělo, 31 neprospělo
a 9 nebylo hodnoceno.
Tříleté dálkové studium
Z celkového počtu 61 žáků prospělo 55 žáků a 6 žáků neprospělo.
Studijní výsledky
Prospěl
Typ studia

Počet žáků

Prospěl

s vyznamenáním

Neprospěl

Nehodnocen

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Čtyřleté denní

359

11

3,1

308

85,8

31

8,6

9

2,5

Tříleté dálkové

61

-

-

55

90,2

6

9,8

-

-

Čtyřleté denní studim
Četa

Hodnocení

Počet
žáků

V

P

5

Průměrný
N

prospěch

Třídní učitel

C1A

24

1

22

1

-

2,6

o. z. Mgr. Ivana JÍLKOVÁ

C1B

21

1

16

4

-

2,5

o. z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

C1C

19

2

14

2

1

2,7

o. z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ

E1A

29

-

23

4

2

2,9

o. z. Ing. František FELKL

C2A

25

-

24

1

-

2,7

o. z. PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ

C2B

23

-

21

2

-

2,5

o. z. Ing. Igor FABIAN

C2C

20

-

18

1

1

3,0

kpt. Ing. Petr HENDRYCH

E2A

25

2

20

2

1

2,7

o. z. Gabriela OŠKEROVÁ

C3A

24

2

19

3

-

2,4

o. z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ

C3B

25

-

16

6

3

2,5

o. z. Mgr. Olga JURÁNKOVÁ

C3C

21

-

16

4

1

3,1

o. z. RNDr. Hana NEČASOVÁ

E3A

17

-

17

-

-

2,6

o. z. Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL

C4A

18

1

17

-

-

2,7

o. z. Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ

C4B

23

1

22

-

-

2,7

o. z. Miroslava HERELOVÁ

C4C

22

1

21

-

-

2,7

o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ
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E4A

23

-

22

1

-

2,6

Celkem

359

11

308

31

9

2,7

mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK

Z celkového počtu 359 žáků konalo opravnou zkoušku za 1. - 4. ročník 33 žáků
(1 žák v červnu, 32 žáků v srpnu).
Klasifikaci za 1. - 3. ročník uzavřelo 20 žáků.
Tříleté dálkové studium
Četa

Hodnocení

Počet

Průměrný

Třídní učitel

žáků

V

P

5

N

prospěch

T1A

18

-

16

2

-

2,9

o. z. Mgr. Bc. Richard CVRKAL

T2A

13

-

13

-

-

2,5

o. z. Ing. Otto VAIS

T3A

14

-

14

-

-

2,9

o. z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ

T3B

16

-

12

4

-

2,9

o. z. Mgr. Hana OYELAKIN FERLÍKOVÁ

Celkem

61

-

55

6

-

2,8

Z celkového počtu 61 žáků konalo opravnou zkoušku za 1. - 3. ročník 5 žáků (3 žáci v červnu,
2 žáci v srpnu).
Opravné zkoušky a uzavření klasifikace ostatních předmětů proběhly ve dnech 26. - 27. srpna
2019 a ukončení klasifikace z vojenské profesní přípravy a tělesné výchovy se konalo ve
dnech 19. - 23. srpna 2019.
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky 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 10. - 11. dubna a 2. - 3. května 2019 (jarní období) a 2. - 4. září 2019
(podzimní období). Profilová a ústní část společných maturitních zkoušek se pro všechny
obory a formy studia konala ve dvou týdnech, a to 20. - 31. května 2019. Náhradní a opravné
maturitní zkoušky profilové části se konaly dne 10. září 2019. Praktické maturitní zkoušky
žáků čtyřletého denního studia oboru vzdělání VL se konaly ve dnech 1. - 4. dubna 2019,
oboru vzdělání EL ve dnech 24. - 25. dubna 2019 a žáků tříletého dálkového studia oboru
vzdělání PO proběhly dne 26. dubna 2019.
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Maturitní zkoušky byly po všech stránkách dobře připraveny. Jejich průběh byl plynulý
a bezproblémový. Velkou zásluhu na tom měly maturitní komise v čele s jejich předsedy.
Velmi zodpovědně k maturitám přistoupili všichni zkoušející, přísedící, zadavatelé,
hodnotitelé a v neposlední řadě i žáci, kteří prokázali odpovídající vědomosti a jejich chování
a vystupování bylo na odpovídající úrovni. Organizačně pak dobře zabezpečili hladký průběh
maturit

příslušníci

velitelského

sboru,

třídní

učitelé

o.

z.

Elena

MAZUROVÁ

ZEMÁNKOVÁ, o. z. Miroslava HERELOVÁ, o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ, mjr. Ing. et.
Ing. Ondřej KROPÁČEK, o. z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ, o. z. Mgr. Hana OYELAKIN
FERLÍKOVÁ 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 86 žáků. Z tohoto počtu neprospěl při
závěrečné klasifikaci 1 žák. V měsíci červnu opravnou zkoušku nesložil. Maturitní zkoušky
konalo 85 žáků, z daného počtu neprospělo 13 žáků, a to celkem z 4 maturitních zkoušek
(ve společné části maturitní zkoušky 5 žáků z didaktického testu z českého jazyka a literatury,
3 žáci z didaktického testu z matematiky, 2 žáci z ústní části českého jazyka a literatury
a v profilové části maturitní zkoušky 6 žáků z praktické maturitní zkoušky z vojenské profesní
přípravy).
Hodnocení
Četa

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

C4A

18

16

89

2

11

C4B

23

21

91

2

9

C4C

22

17

77

5

23

E4A

22

19

86

4

14

Celkem

85

73

86

12

14

Tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 30 žáků. Z tohoto počtu neprospěli při
závěrečné klasifikaci 4 žáci, 1 žák bez nároku na opravnou zkoušku. V měsíci červnu
opravnou zkoušku složil 1 žák, maturitní zkoušky konalo 27 žáků. Z daného počtu neprospěli
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2 žáci, kteří byli neúspěšní z didaktického testu z českého jazyka a literatury ve společné části
maturitní zkoušky.
Hodnocení
Četa

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

T3A

14

14

100

-

-

T3B

13

11

85

2

15

Celkem

27

25

93

2

7

Souhrn výsledků maturitních zkoušek
Hodnocení
Forma vzdělávání
Denní a dálkové studium

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

98

87,5

14

12,5

112

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 2018/2019 bylo VSŠ a VOŠ MO nabízeno celkem pět počítačových
kurzů, z toho se tři kurzy nekonaly z důvodu malého počtu zájemců.
Přehled kurzů ECDL
Název

Termín

Délka

ECDL pro začátečníky

3. - 21. 9. 2018

3 týdny

Plánovaný

Skutečný

počet

počet

12

zrušen pro
nenaplnění

Tvorba webových stránek 1. - 19. 10. 2018
a publikování na internetu

19

3 týdny

12

3
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ECDL pro začátečníky

11. 2. - 1. 3. 2019

Tvorba webových stránek 1. - 12. 4. 2019

3 týdny

12

4

3 týdny

12

zrušen pro

a publikování na internetu
ECDL pro pokročilé

nenaplnění
1 týden

3. - 7. 6. 2019

zrušen pro

12

nenaplnění
Jazykové zkoušky STANAG 6001
Přehled jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ke dni 28. června 2019.
Četa

Počet
žáků

Angličtina

Němčina

Ruština

Francouzština

C1A

25

I.
-

II.
-

III
-.

I.
-

II.
-

III.
-

I.
-

II.
-

I.
-

II.
-

C1B

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

24

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

E1A

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2A

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2B

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2C

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E2A

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3A

24

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

C3B

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3C

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E3A

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C4A

18

6

12

-

-

-

-

5

-

-

-

C4B

23

5

14

-

3

1

-

2

-

-

-

C4C

22

8

11

-

1

-

-

1

-

-

-

E4A

23

7

14

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

384

26

51

-

6

1

-

8

-

-

-

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 rok 2018 a 2019. Cílem bylo
zabezpečit cílenou osvětu a vzdělávání pro žáky, studenty a zaměstnance školy v oblasti
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nebezpečí návykových látek a léků jako drog (anabolické steroidy), domácího násilí,
bezpečné komunikace na sociálních sítích, prevence sociálně nežádoucích jevů v dopravě,
komunikace a vedení lidí, etikety a základů společenského chování, extremismu, zdravého
životního stylu, přestupků a trestných činů. Dále pokračovat ve spolupráci s CASRI Praha,
příspěvkovou organizací MO, v procesu průběžného monitorování psychického a fyzického
stavu, včetně použití zátěžových testů k optimalizaci výchovného procesu žáků školy.
Organizačně a kvalitně zabezpečit sportovní, kulturní volnočasové aktivity a řízené
volnočasové aktivity (kroužky) v rámci prevence rizikového chování u VSŠ a VOŠ MO.
V prostředí VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové byla ve školním roce 2018/2019
zabezpečena především primární prevence rizikového chování v oblasti specifické
a nespecifické. Sekundární prevence byla prováděna v případech řešení vzniklých přestupků
se záměrem předcházení opakování přestupků. V některých případech byla využita spolupráce
s CASRI Praha PO MO.
Ve školním roce 2018/2019 pracovala komise pro prevenci RCH u VSŠ a VOŠ MO ve
složení:
předseda komise:

pplk. Ing. Josef HLOUPÝ

metodik komise:

o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK

sekretář komise:

o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER

členové:

o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ

výchovný poradce

o. z. Mgr. Hana VAŇKOVÁ

školní psycholog

pplk. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.
mjr. Ing. Antonín MEDŘÍK

do 30. 9. 2018

mjr. Ing. Pavel ŠŤASTNÝ

od 1. 10. 2018

mjr. Ing. Miroslav KOLAŘÍK

do 30. 9. 2018

mjr. Ing. Pavel RAJJ

od 1. 10. 2018

nprap. Tomáš REIMER
o. z. Andrea ODSTRČILOVÁ, DiS.

do 31. 12. 2018

o.z. Ing. Miroslav KOLAŘÍK

od 1. 1. 2019

o. z. Mgr. Michaela MACOUNOVÁ
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Dále u VSŠ a VOŠ MO pracovala útvarová komise pro kontrolu dodržování prevence RCH,
která průběžně kontrolovala dodržování povinností a zákazů v oblasti prevence stanovených
v RMO č. 56/2015, čl. 20, ve složení:
Předseda komise:

pplk. Ing. Josef HLOUPÝ

Členové:

pplk. Ing. Viliam BEKE
o. z. Ing. Jaroslav FLIEGER

Velitel školy plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK byl pravidelně seznamován se závěry
a činností útvarové komise pro P-RCH a s čerpáním finančních prostředků vyčleněných na
realizaci jednotlivých programů v oblasti P-RCH.
Přidělené finanční prostředky na zabezpečení P-RCH byly hlavně směřovány na cílové
skupiny z řad žáků čtyřletého denního studia. Finanční zajištění prevence 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.
Kontrolní činnost na dodržování povinností a zákazů v oblasti prevence byla ve školním roce
2018/2019 zaměřena na:
- kontrolu na alkohol (u VZP zejména před výcvikem ve střelbě a jízdou s vojenskými
motorovými vozidly, u o. z., zejména před jízdou s vojenskými motorovými vozidly
a u žáků po návratu z vycházky)
- zákaz požívání alkoholických nápojů v areálu školy
- zákaz donášení alkoholických nápojů do areálu školy
- zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků v areálu VSŠ a VOŠ MO
- kontrolu na přítomnost nežádoucích návykových látek (THC) u žáků a studentů
- zákaz kouření žáky v areálu VSŠ a VOŠ MO a budově Na Písku
- zákaz instalace a provozování výherních automatů v areálu VSŠ a VOŠ MO a budově Na
Písku
- zákaz držení a přechovávání OPL v areálu VSŠ a VOŠ MO
V průběhu školního roku bylo provedeno:
1) 104 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu u žáků ubytovaných
na DM, navracejících se na DM z vycházky nebo po dnech pracovního volna a klidu
s výsledkem:
- negativní: 96
- pozitivní: 8
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2) 88 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu u VZP před zahájením
VOP - Střelecká příprava s výsledkem:
- negativní: 88
- pozitivní: 0
3) 4 orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu u řidičů (před zahájením
výkonu řízení služebních motorových vozidel):
- negativní: 4
- pozitivní: 0
4) 3 preventivní kontroly na nedovolené vnášení a přechovávání návykových látek v prostoru
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové za použití služebních psů příslušníky Kynologické
skupiny VP Olomouc a Vězeňské služby ČR, Věznice Mírov, výsledek bez nálezu
5) 1 preventivní kontrola na nedovolené vnášení a přechovávání zbraní a výbušnin v prostoru
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové za použití služebních psů příslušníky Kynologické
skupiny VP Olomouc, výsledek bez nálezu
6) 122 preventivních kontrol na přítomnost THC v těle u žáků VSŠ MO. Kontrola byla
provedena rozborem z moči, zdravotním personálem VZ 684804 - ÚzdrSl Moravská
Třebová:
- negativní: 117
- pozitivní: 5
Pro kontrolní činnost v součinnosti s VZ 684804 byly z prostředků na P-RCH pořízeny
diagnostické testy na THC v celkové výši 8.584,95,- Kč. Byly pořízeny 2 ks diagnostických
přístrojů na detekci alkoholu v hodnotě 5.980,- Kč pro zvýšení četnosti kontrolní činnosti
realizované veliteli čet - vychovateli na Domově mládeže VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové
z důvodu nezanedbatelného výskytu rizikového chování v souvislosti s požitím alkoholu žáky
školy zejména po jejich návratu z vycházky. Byla provedena kalibrace 1 ks diagnostického
přístroje na detekci alkoholu nakoupeného v předchozích letech z finančních prostředků na
P-RCH (IPP) za 424,- Kč.
Pro žáky školy byly, nad rámec školních vzdělávacích programů, zabezpečeny odborné
přednášky „Extremismus - nové trendy a projevy, trestní řízení“, „Návykové látky - zákon
č. 65/2017“, „Léky jako drogy - anabolické steroidy“, „Komunikace a vedení lidí“,
„Bezpečná komunikace na sociálních sítích“, „Zdravý životní styl“ a „Prevence sociálně
nežádoucích jevů v dopravě“. Přednášky byly zabezpečeny OdHS AP AČR prostřednictvím
rezortních lektorů.
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Vzdělávání stálého stavu VSŠ a VOŠ MO proběhlo dne 28. srpna 2018 v rozsahu
4 vyučovacích hodin. Rezortními lektory byla profesionálně odpřednášena následující témata:
1) Domácí násilí (90 minut)
2) Přestupky - zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (45 minut)
3) Trestné činy - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (45 minut)
Závazná realizace jednoho z témat doporučených Rezortní komisí pro prevenci RCH
a stanovený rozsah vzdělávání v oblasti prevence byl splněn. Účast na zaměstnání:
VZP 88,10 % a o. z. 89 % (minimální 80 % účast personálu na realizovaných vzdělávacích
aktivitách byla splněna).
Po přednáškách předseda komise pro P-RCH vyhodnotil prevenci RCH u VSŠ a VOŠ MO
a vydal úkoly na další období.
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 školy, kinosál, sál Na Písku atd.) a dále pak v kulturních
a společenských stáncích a zařízeních v Moravské Třebové, Pardubicích, Olomouci a Brně.
Na realizaci kulturních a společenských volnočasových aktivit byly pořízeny z prostředků
P-RCH vstupenky na níže uvedené akce:
- divadelní představení „Petr a Lucie“ (pro 46 osob v celkové výši 7.124,- Kč)
- divadelní představení „Bílá nemoc“ (pro 46 osob v celkové výši 11.840,- Kč)
- divadelní představení „Kmeny“ (pro 46 osob v celkové výši 10.638,- Kč)
- kino - Multikina na 2D (536 ks v celkové výši 69.144,-Kč)
- listování - scénické čtení pro žáky středních škol (pro 200 osob v celkové výši 7.500,- Kč)
- výchovný pořad skupiny Epydemye (pro 200 osob v celkové výši 20.000,- Kč)
- výstava COSMOS DISCOVERY (pro 86 osob v celkové výši 16.340,- Kč)
V rámci řízených volnočasových aktivit u VSŠ a VOŠ MO byla žákům ve školním roce
2018/2019 poskytnuta společenská výchova a základy etikety - taneční kurz pro žáky
2. ročníku.
Při volnočasových aktivitách mohli žáci, studenti a zaměstnanci školy využít služby knihovny
školy a prostor Školního klubu s rehabilitační místností.
V průběhu celého školního roku byly zabezpečovány sportovní volnočasové aktivity pro
žáky, studenty a zaměstnance VSŠ a VOŠ MO ve vlastním areálu školy (sauna, tělocvičny,
víceúčelové hřiště, atletický stadion atd.) a dále pak ve sportovních areálech v Moravské
Třebové, Svitavách a blízkém okolí. Pro realizaci sportovních volnočasových aktivit byly
zakoupeny z P-RCH vstupenky a permanentky na:
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- plavání v krytém plaveckém bazénu (600 vstupů v celkové výši 42.000,- Kč)
- cvičení v posilovně (19 ks permanentek po 75 vstupech v celkové výši 47.500,- Kč)
V rámci řízených volnočasových aktivit u VSŠ a VOŠ MO byly žákům ve školním roce
2018/2019 nabídnuty tyto sportovní kroužky: florbal, volejbal, basketbal, badminton, futsal,
sauna, sebeobrana (MUSADO), squash, jumping, airsoft, spinning, taktický a horolezecký.
Na zabezpečení činnosti kroužků a Školního klubu s rehabilitační místností bylo z prostředků
na P-RCH využito 72.181,90 Kč a to zejména na pořízení těchto sportovních potřeb
a vybavení:
- běžecké pásy (2 ks v celkové výši 43.560,- Kč)
- rakety na squash (8 ks v celkové výši 6.292,- Kč)
- TRX pásy (2 ks v celkové výši 2.904,- Kč)
- TRX závěs (1 ks ve výši 302,50 Kč)
- masážní válec (1ks ve výši 605,- Kč)
- šipky na elektronické terče (20 sad po 3 ks v celkové výši 6.050,- Kč)
- kůže (hroty) na kulečníková tága (3 balení po 100 ks v celkové výši 2.904,- Kč)
- badmintonové rakety (8 ks v celkové výši 5.614,40 Kč)
- badmintonové míčky (6 tub po 6 ks míčků v celkové výši 1.815,- Kč)
- míčky na squash (20 ks v celkové výši 605,- Kč)
- psychodiagnostická hra (1 ks 1.530,- Kč)
Školní poradna pracovala v školním roce 2018/2019 ve složení: psycholog školy, metodik
prevence a výchovný poradce.
Na realizaci projektů P-RCH u VSŠ a VOŠ MO bylo ve školním roce 2018/2019 přiděleno
319.256,85 Kč. Realizace jednotlivých projektů byla zaměřena především na cílovou skupinu
žáci a studenti VSŠ a VOŠ MO (385 osob) a dále pak na stálý stav VSŠ a VOŠ MO (vojáci
z povolání a občanští zaměstnanci - 104 osob).
Cíl: 120304011100 - Komplexně realizovat program integrované protidrogové politiky
Celkové
náklady
na
realizaci
"Integrovaná protidrogová politika"

projektu Přiděleno Čerpáno
(Kč)
(Kč)

Zůstatek
(Kč)

Vyčerpáno
(%)

Nákup diagnostických testů na THC

8 584,95

8 584,95

0,00

100,00%

Nákup diagnostických přístrojů na detekci alkoholu

5 980,00

5 980,00

0,00

100,00 %

424,00

424,00

0,00

100,00%

Kalibrace diagnostických přístrojů
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CELKEM

14 988,95 14 988,95

0,00

100,00%

Cíl: 120304020900 - Komplexně realizovat program prevence kriminality
Celkové
náklady
na
"Prevence kriminality"

realizaci

projektu Přiděleno
(Kč)

Realizace tělovýchovných a sportovních aktivit
Realizace kulturních a společenských aktivit
Realizace organizovaných zájmových aktivit

89 500,00

Zůstatek Vyčerpáno
(Kč)
(%)

89 500,00

0,00

100,00%

142 586,00 142 586,00

0,00

100,00%

72 181,90

0,00

100,00%

304 267,90 304 267,90

0,00

100,00%

72 181,90

CELKEM

Čerpáno
(Kč)

Škola v oblasti P-RCH spolupracuje s Vojenskou policií Olomouc, Vězeňskou službou ČR Věznice Mírov, CASRI Praha PO MO, Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad
Orlicí, Komisí výchovy a vzdělávání města v Moravské Třebové, lektory rezortu AČR,
Oblastní charitou Moravská Třebová, MŠ (2x), ZŠ (4x), SŠ (3x) v Moravské Třebové a okolí,
Speciální školou v Moravské Třebové (MŠ + ZŠ), DDM a LŠU v Moravské Třebové,
s knihovnami v Moravské Třebové a 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 2018/2019 v rámci celoživotního učení
zapojili do dalšího vzdělávání svou aktivní účastí na:
- konferenci MITAV 2019
- semináři Nebezpečné látky a nová právní úprava pro školy
- školení o bezpečnosti (§ 11)
- školení k aplikaci TECHAMBITION „Jak na atraktivní výuku matematiky?“
- odborném semináři pro výchovné poradce a metodiky prevence škol a školských zařízení
- semináři Oxford Exam Trainer - train or practise?
- semináři Motivace, syndrom vyhoření
- zahraničním jazykovém kurzu English Teaching Faculty Development Workshop
Garmisch-Partenkirchen v Německu
- zahraničním jazykovém kurzu při DCLC Shrivenham ve Velké Británii
- instruktorském kurzu lyžování
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- metodicko-didaktickém semináři k výuce čtení a porozumění v německém jazyce
- školení pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického a ruského jazyka
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2018/2019 řešila škola následující projekty:
- spolupráce s maďarskou vojenskou střední školou Kratochvil Károly Army Grammar
School and College. Čtyři zástupci VSŠ a VOŠ MO navštívili v září 2018 se skupinou 20
žáků maďarskou vojenskou střední školu v Debrecínu, kde proběhl společný výcvik žáků
a byly navázány bližší kontakty mezi velitelským a pedagogickým sborem týkající se
budoucí spolupráce. Tento trend se budeme snažit nadále prohlubovat a kromě vzájemných
výměnných pobytů žáků bychom rádi realizovali i tzv. shadowing.
- EDISON 2019 - škola se v únoru 2019 zapojila do programu organizace AIESEC EDISON
2019. V jeho rámci působilo na škole 7 lektorů z různých zemí světa. Lektoři byli zapojeni
především do výuky anglického jazyka, kde žákům představili kulturu, historii a hlavně
současnost svých zemí.
- 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.
- Šablony II - od ledna 2019 škola zpracovává potřebnou dokumentaci pro zapojení do
projektové výzvy MŠMT č. 65 Šablony II. Na podzim 2019 plánujeme podat projektovou
žádost a od 1. 2. 2020 by pak měl být spuštěn dvouletý projekt Moderní formy výuky na
vojenské škole.
12. Výsledky kontrolní činnosti a poskytování informací
V průběhu školního roku 2018/2019 byly prováděny tematické kontroly jednotlivých
učebních skupin podle plánu kontrol, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a výsledky
těchto kontrol jsou uloženy na oddělení vzdělávání.
V souladu se schváleným plánem činnosti probíhala hospitační činnost velením 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 2018/2019:
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- podané žádosti o informace: 0
- podaná odvolání proti rozhodnutí: 1
- 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 2018/2019 nebyla Českou školní inspekcí provedena kontrola.
Inspekční činnosti byly provedeny ze strany nadřízeného stupně - Sekcí státního tajemníka
Ministerstva obrany, Oddělením vojenských škol. Předmětem inspekční činnosti realizované
ve dnech 5. - 7. března 2019 a vykonané podle § 172 odst. 5 ve spojení s § 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 fyzika ve čtyřletých
denních

oborech

včetně

hodnocení

naplňování

školních

vzdělávacích

programů

(čj. MO 87226/2019-7542-OdVŠ). Předmětem inspekční činnosti realizované dne 20. srpna
2019 bylo šetření stížnosti, kterou podala dne 2. července 2019 Andrea JAŠKOVÁ, matka
žáka školy Jana KALÁBA z čety E4A. Matka žádala prošetřit postup školy při ukončení
studia syna, kdy mělo dojít k porušení jeho lidských práv (čj. MO 242647/2019-7542-OdVŠ).
Závěry inspekční zpráv
Čj. MO 87226/2019-7542-OdVŠ ze dne 9. dubna 2019
Silné stránky
- celková úspěšnost při ukončování vzdělávání maturitní zkouškou
- vysoká úspěšnost žáků školy v přijímacím řízení na vysoké školy technického směru
- zajištění výchovného působení na žáky v rámci ubytování v Domově mládeže
Slabé stránky a příležitosti ke zlepšení
- celkový prospěch žáků z fyziky
- nízký počet žáků, kteří si volí fyziku jako zkušební předmět maturitní zkoušky
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
- s ohledem na potřeby výuky fyziky zapojovat pedagogické pracovníky do průběžného
dalšího vzdělávání v oblasti moderních forem a metod výuky
- kvalitu výuky zvyšovat důslednější diferenciací úkolů podle schopností žáků a vhodnou
motivací
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- využíváním moderních informačních technologií v hodinách fyziky posilovat názornost
výuky a mezipředmětové vztahy
- průběžnou modernizací materiálně-technického zázemí školy a informačních technologií
vytvářet kvalitní zázemí pro vzdělávání žáků a studentů
- aktualizovat školní a vnitřní řád
Čj. MO 242647/2019-7542-OdVŠ ze dne 6. září 2019
Na základě provedeného šetření ve věci stížnosti matky na postup školy při ukončení studia
jejího syna, kdy mělo dojít k porušení jeho lidských práv, lze jednoznačně konstatovat, že
stížnost byla shledána nedůvodnou.
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 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“ pod ev. č. 72/49/2018-4190.
Úrazy za období od 1. 1. 2018
Služební Pracovní Výuka

Výuka

Zájmové Osobní Odborný

Ostatní

Vyplaceno

činnost

činnost

TV

VPP

kroužky

volno

výcvik

(Kč)

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,-

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 z roku 1948 je v dobrém stavu, přilehlé budovy domova mládeže ze
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sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, okna, dveře, jádra). Obě budovy domova mládeže
byly v průběhu školního roku 2009/2010 předány Správě vojenského bytového fondu (dnes
Armádní servisní příspěvková organizace). V budovách domova mládeže proběhla v letech
2015 - 2017 vnitřní rekonstrukce ubytovacích prostor žáků.
Mateřské učebny jsou převážně vybaveny 7 let starým nábytkem, odborné učebny jsou ve
stavu, který umožňuje plnit jejich funkci. Od června do listopadu roku 2014 probíhala na
učebních blocích výměna všech oken (515 ks). V rámci této zakázky byla provedena oprava
podlah na chodbách a dále generální oprava celého podsklepení budovy. V nově opravených
sklepních prostorách je vytvořeno skladovací zázemí. V učebnách pro výuku výpočetní
techniky proběhla výměna HW (cca 100 % PC) i s pořízením nového SW. Vybavení
učebními pomůckami je na dobré úrovni. Škola vlastní pět počítačových učeben se 72
počítači v síti. Dále je vytvořena PC učebna pro zabezpečení kurzů ECDL s kapacitou 15
počítačů. Tyto učebny v současnosti plně postačují pro zabezpečení výuky stávajících oborů
vzdělání. V rámci projektu EU „Virtuální učebna“ byla znovuvytvořena učebna SAC, která
slouží žákům k zabezpečení výuky cizích jazyků. Kvalitně je zařízena školní knihovna, jež je
zařazena do systému Clavius. Knihovna je evidována pod Ministerstvem kultury ČR.
V daném školním roce nadále probíhala spolupráce se SOŠ a SOU Lanškroun v oblasti
odborného výcviku oboru vzdělání Elektrotechnika. Odborní učitelé pedagogického sboru
SOŠ a SOU v Lanškrouně zabezpečili pro žáky oboru Elektrotechnika učební praxi
a elektrotechnická měření.
V jedné ze dvou tělocvičen byla položena nová podlahová krytina a 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 do září roku
2015 proběhla ve škole investiční výstavba venkovního multifunkčního sportovního areálu.
Vytápění objektů - 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. (příspěvková organizace), splňuje platné
hygienické normy. V roce 2016 proběhla výměna varných kotlů na elektrický zdroj.
Škola je napojena na kanalizaci a veřejný vodovod města Moravská Třebová. 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.
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Zřizovatelem školy jako rozpočtové organizace je Ministerstvo obrany. Škola disponuje
budovami učebních bloků, jídelnou, ubytovacím prostorem pro žáky, multifunkčním
sportovním areálem s dvěma tělocvičnami, učebnami pro výuku jazykových kurzů,
střelnicemi (pistolová střelnice malorážková 25 m, pušková střelnice malorážková 50 m, 10 m
vzduchovková střelnice a posádková střelnice Linhartice na velkorážní zbraně).
Vybavení novými pomůckami a audiovizuální technikou odpovídá finančním možnostem
školy.
Stavební opravy v areálu VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
Celková oprava budovy č. 18

2.689.953,11,- Kč (vč. DPH)

Oprava vnitřních a vnějších omítek. 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
plastová, včetně výměny vnitřních dveří. Byly opraveny nátěry střechy, zárubní, radiátorů
a malby v celé budově.
Oprava vzduchotechniky budovy č. 73

753.479,10,- Kč (vč. DPH)

V prostoru varny byla provedena demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky a digestoře
společně s osvětlení varné plochy. Následně bylo provedeno mechanické čištění vnitřních stěn
stávající odtahového VZT potrubí. Na vnějších částech stávajícího potrubí bylo provedeno
mechanické očištění, odmaštění, základní nátěr a vrchní nátěr. Po mechanické očistě VZT
byla provedena dezinfekce rozvodů (přívod + odtah) včetně odebrání a vyhodnocení vzorků
čistoty vzduchu před dezinfekci a po dezinfekci. Na stropní části varny v místech zavěšení
digestoře byly uchyceny kotvící prvky. Dále bylo provedeno vyspravení stropu a stěn varny,
začištění omítky do roviny, oškrábání stávající malby, penetrace pod výmalbu a malování. Na
zakotvené nosné prvky bylo provedeno osazení digestoře, včetně osvětlení varné plochy
a připojení na stávající přívodní a odtahové potrubí.
Oprava zdiva, omítek, obložení a malby budovy č. 35

240.016,81,- Kč (vč. DPH)

Na budově č. 35 byly vyměněny dřevěné zábrany a část písku u dvou dopadových ploch.
Bylo provedeno nové obložení stěn a pilířů z cementotřískových desek na dřevěných roštech.
Byly provedeny opravy omítek stěn a části stropu. Následně byla provedena výmalba
místností a nátěr dveří a zárubní.
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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

55.479,66.224,473.994,1.052.517,319.257,-

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

418.733,136.808,445.748,875.516,188.509,537.460,11.504.913,-

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.
15. Aktivity a prezentace žáků na veřejnosti
Pietní akt ve Vlkoši u Kyjova 2019
Druhá červnová neděle se už stala pro žáky naší
školy tradiční jejich účastí na pietním aktu k uctění
památky místního rodáka generála Ingra v obci
Vlkoš u Kyjova. Žáci Jonáš Kolečkář, Josef
Kohoutek, Marian Kovařík, Jan Pekkala a Šárka
Fridrichová se zúčastnili již 22. ročníku pietního
aktu, který je vyvrcholením oslav s názvem
„Vlkošské dny vojenských tradic“. Svou účastí podpořili hladký průběh akce a vypomohli při
její závěrečné fázi, kdy je na místním hřbitově proveden důstojný pietní akt k uctění památky
padlých ve světových válkách a v novodobých válečných konfliktech se vzpomínkou na
místní rodáky, letos za přítomnosti reprezentantů obou parlamentních komor a představitelů

32

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2018/2019
armády v čele s generálkou Lenkou Šmerdovou. Výpomoc a aktivitu žáků ocenil slovy chvály
přítomný senátor Pavel Fischer.
Celostátní úspěch v recitační soutěži
Letos poprvé dostala naše škola jedinečnou příležitost zúčastnit se krajského kola recitační
soutěže v ruském jazyce Ars Poetica - Puškinův památník.
A účast to byla opravdu úspěšná. V březnu jsme si domů
odvezli hned tři ocenění a s nimi spojený postup do
celostátního kola v Praze. To se konalo symbolicky ve čtvrtek
6. 6. 2019, v den výročí narození ruského básníka
A. S. Puškina.
V krajském kole měli studenti možnost obsadit klasický
třístupňový žebříček, a tak postoupit do celostátního kola.
V Praze se tedy sjeli nejlepší soutěžící ze všech krajů. Proto se
organizátoři rozhodli neudělovat žádná prvenství, vždyť ti
nejlepší už byli vybráni, a každému poděkovali za účast. Ti studenti, kteří porotu zaujali
nejvíce, dostali také mimořádné ocenění.
Ačkoliv se studenti vojenské školy zúčastnili soutěže poprvé, podařilo se jim získat nejen
postup do celostátního kola, ale také všichni od poroty a organizátorů soutěže obdrželi
mimořádná ocenění. Oceněnými studenty jsou Iva Bartoňová, Martina Žďánská, Mikuláš
Andrejčák a Matěj Zámečník.
Všem jmenovaným moc děkujeme za účast i za příkladnou reprezentaci školy a doufáme, že
i v následujícím školním roce projeví studenti o Puškinův památník zájem. Rovněž děkujeme
organizátorům za pozvání i za možnost strávit společně se studenty den v Ruském centru
vědy a kultury v Praze.
Uctění památky československých bojovníků padlých na Urale
Předposlední týden měsíce května se díky pozvání od ČsOL mohla osmičlenná skupina z VSŠ
a VOŠ MO v Moravské Třebové zúčastnit vzpomínkové pouťi na Ural v Ruské federaci. Nad
touto akcí převzala záštitu místopředsedkyně senátu České republiky, p. Miluše Horská.
Spolu s ní a ostatními účastníky z Československé obce legionářské a také mini štábu České
televize jsme se letecky přesunuli do Jekatěrinburgu, kde se cesty naší devadesátičlenné
družiny na dva dny rozdělily.
Skupina Jekatěrinburg
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Z letiště jsme se autobusem přesunuli do města Kungur, kde jsme položením věnců a minutou
ticha uctili památku Československých legionářů, kteří zde v těžkých bojích před sto lety
prolili svou krev. Před návratem do Jekatěrinburgu jsme si ještě měli možnost prohlédnout
město a tamní muzeum “Kupečestva“. Naše příští „účinkování“, které se neslo ve stejném
duchu, tedy vzpomínce obětem z řad Čechoslováků, se odehrávalo i za účasti zástupců místní
samosprávy ve Vrchním Něvjansku i Nižním Tagilu. Závěrem celého seriálu připomenutí
bylo uctění padlých na Michajlovském hřbitově, tentokrát již v plné síle obou skupin naší
výpravy z Čech. Protože, jak praví slova klasika, nejen prací je člověk živ, jsme také
navštívili několik významných pamětihodností a zajímavých míst, mezi něž patřila například
prohlídka chrámu Na krvi, Ganina jáma i Porosenkův log, což jsou tři místa bytostně spjatá
s definitivním koncem carské rodiny. Zajímavá byla prohlídka expozice továrny, která ve své
historii vyráběla tankovou techniku. Prohlídka muzea vojenské techniky v Jekatěrinburgu
svou rozlohou a rozmanitostí předčila všechny naše představy. Celkem jsme po silnicích
Ruské federace ujeli asi 1000 kilometrů, v nichž jsme překonali i pomyslnou hranici mezi
Asií a Evropou.
Skupina Čeljabinsk
Prvotním městem pro naši skupimu po
odjezdu z letiště byl Zlatousk. Ani my
jsme nejeli jen výlet, a tak jsme zde uctili
památku

Československých

hrdinů.

Využili jsme možnost prohlédnout si
místní muzeum, a po přesunu do Miass,
kde stojí další pomník, jsme pokračovali
do Čeljabinsku. Zde jsme svou přítomností uctili památku našich padlých bojovníků, a poté
jsme putovali po místech spjatých s jejich tehdejším životem. V samotném závěru náš autobus
nabral směr Jekatěřinburg, abychom se připojili ke skupině působící v okolí tohoto města,
a pokračovali jsme přes Michajlovský památník až do naší krásné vlasti. Suma sumárum jsme
přeletěli asi 7000 km, najezdili 2000 km, zastavili se k vzpomínce na naše rodáky, kteří se
nevrátili do svých domovů a už sto let odpočívají v dálavách, u osmi krásných pomníků
a viděli alespoň malý „kousíčíčílíneček“ této země, kde mráz občas překročí i -40 stupňů.
Na závěr bych srdečně rád chtěl poděkovat všem, kteří dokázali takto náročnou, složitou
a hlavně naučnou pouť, zorganizovat. Děkuji i za možnost uvědomit si cenu počátků naší
vzdálené historie při zrodu samostatného státu. Všichni jsme s velikou vděčností vstřebávali
informace a jsme hrdi na to, že jsme členy Československé obce Legionářské, která nám tyto
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zážitky a vzpomínky zprostředkovala. Bylo to úchvatné poznání nejen pro žáky naší školy,
ale dovolím si říct, že i pro ty, kteří mají jejich výchovu v popisu práce. Někdo z přítomných
pronesl "země, která zapomíná na své hrdiny, potřebuje nové", a já vím, že tohle nikdo z nás
nechce. DĚKUJEME.
Dlouhá cesta k vyřazení…
Ve středu 5. června 2019 proběhlo slavnostní
vyřazení absolventů Vojenské střední školy.
Vyřazeno bylo 76 úspěšných absolventů jak
denního tak dálkového studia. Vyřazení
předcházel dlouhý proces maturit, který byl
zahájen již v dubnu.
V letošním roce maturovali premiérově žáci
vojenského lycea. Pro ně začal maturitní
kolotoč již 1. dubna praktickou maturitou z vojenské profesní přípravy. Tato zkouška se
skládala z běhu terénem v délce 5,7 km se zbraní a praktické ověření znalostí, které v rámci
4 let vojenské profesní přípravy získali. Bohužel osmi maturantům tento krok na dlouhé cestě
nevyšel. Všichni maturanti pak zasedli do lavic 10. dubna, kdy se psala slohová práce
z českého jazyka. Pro obor elektrotechnika následovala praktická maturita 24. - 25. dubna.
Každý žák zde prezentoval svůj dlouhodobý projekt, tedy funkční výrobek, který názorně
předvedl a dokumentaci včetně technických údajů a výkresů.
26. dubna bylo rozdáno poslední středoškolské vysvědčení. Do školy se maturanti vrátili
2. a 3. května, kdy se psaly didaktické testy. Poslední částí pak byly ústní zkoušky, které
probíhaly od 20. května do 31. května. Vystřídali se všichni maturanti jak denního tak
dálkového studia.
Pro většinu to byly 2 měsíce čekání, úspěchů i neúspěchů. Konečná bilance denního studia
byla z 85 žáků 4. ročníků, 1 nepřipuštěn k maturitě, 24 neuspělo v některé z částí maturitních
zkoušek. Ke slavnostnímu vyřazení se dostalo 61 úspěšných absolventů, což je 70%
úspěšnost. S vyznamenáním maturitu zvládlo 5 absolventů. U dálkového studia úspěšně
ukončilo 15 studentů.
Tradiční slavnostní akt - vyřazení absolventů školy se uskutečnil ve středu 5. června 2019 za
účasti významných hostů, rodičů a ostatních rodinných příslušníků absolventů školy.
Slavnostní ceremoniál byl složen ze dvou částí, akademické a vojenské. Akademická část se
uskutečnila v sále Na Písku, kde po úvodním slovu velitele školy plk. gšt. Ing. Zdeňka
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MACHÁČKA, kde mimo jiné zmínil: “Studenti dálkového studia, kteří studovali při
zaměstnání a někteří z nich v průběhu studia absolvovali zahraniční mise i velká mezinárodní
cvičení, prošli tvrdší zkouškou než studenti denního studia.“ Poté bylo absolventům školy
z rukou třídních učitelů předáno maturitní vysvědčení.
Napochodováním jednotek školy se akce přesunula do druhé, vojenské části slavnostního
ceremoniálu. Slavnostní atmosféru podtrhl přelet vrtulníku nad hlavami nastoupených
jednotek. Po zdravici hostů následovalo předání pamětních mincí ČsOL, pamětních odznaků
školy a věcných darů žákům 4. ročníku denního čtyřletého studia za vynikající studijní
výsledky, za aktivní přístup a dosažené výsledky v mimoškolních aktivitách a za vzornou
reprezentaci školy na veřejnosti. Nejlepší žák Daniel POPELÁŘ byl zvěčněn na tabuli cti.
Nechyběl projev za absolventy školy, kde teď
již bývalá žákyně Tereza Kroupová zmínila:
"Kdysi někdo řekl, že život je jako kniha…
a měl pravdu. Ta naše má přes osm set listů.
Jeden list za jeden školní den. A i když se zdá,
že jsme nyní u konce, není tomu tak. Dnešní
den je pouze závěrem samostatné kapitoly."
Vyřazení

absolventů

uzavřel

slavnostní

vojenský pochod, symbolické vyhození vojenských lodiček do vzduchu, po kterém
následovala gratulace rodičů, příbuzných a přátel a poté nastalo dojemné loučení.
I maskování je třeba trénovat
Ve dnech 20. - 23. 5. 2019 se žáci 2. ročníků
(třídy C2A, C2B a C2C) zúčastnili ve spolupráci
se 153. ženijním praporem Olomouc ženijního
cvičení. První den žáci navštívili 153. ženijní
prapor v Olomouci, byli seznámeni se strukturou
a organizací tohoto útvaru, dále si prohlédli
techniku a stroje v autoparku a na závěr jim byla představena technika a vybavení týmu EOD.
V následujících třech dnech probíhalo ženijní cvičení v prostorách VVP Přáslavice. Zde se
žáci seznámili s praktickým výcvikem EOD týmu, prováděli maskování vojenské techniky,
budovali si okopy pro ležící střelce a také prováděli zřizování výbušných a nevýbušných
zátarasů. I když žákům v některé dny nepřálo počasí, výcvik byl úspěšný a velice zajímavý
a může žáky inspirovat k jejich případné práci v AČR po ukončení studia na naší škole.
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Lurdy 2019
Šedesáté první mezinárodní vojenské pouti do francouzských Lurd se zúčastnilo čtrnáct žáků
naší školy. Očekávání byla různá a zřejmě nikdo, kdo se vydal, na tuto cestu netušil, s jakými
zážitky a pocity se bude vracet domů. Pro pochopení všech reálií je třeba vysvětlit několik
skutečností pro ty, kteří o této pouti nic
nevědí.
Místo, kde se pouť každoročně koná, není
zvoleno náhodně. Na úpatí francouzských
Pyrenejí leží městečko Lurdy, které je již od
začátku dvacátého století místem, kam putují
tisíce křesťanských poutníků. Je to jedno s
oficiálně pěti katolickou církví uznaných
míst, kde se údajně zjevila matka Krista Marie. V tomto případě dívce Bernadetě,
která ji několikrát spatřila v jeskyni, jež se dnes nachází přímo pod hlavní bazilikou. Na tomto
místě pak vytryskl pramen vody, který se stal vyhledávaným přicházejícími poutníky, kteří jej
považují za zázračný. Oficiálně je od doby prvního zjevení prozatím uznáno kolkem
sedmdesáti zázračně uzdravených nemocných. Je tedy příznačné, že se vojenská pouť koná na
místě, které je zasvěceno Marii, jež je vnímána v křesťanské ikonografii jako „Královna
míru“. Tolik k platformě, na které leží i každoroční mezinárodní vojenská pouť.
Na dalekou cestu jsme vyrazili z naší školy 17. května už po třetí hodině ranní a autobus nás
dovezl na letiště do Prahy - Kbel, kde byl pro nás již přistavený vládní letecký speciál, který
nás za dvě hodiny letu stratosférou dopravil až na letiště – Tarbes - Lourdes vzdálené, jen
několik kilometrů od městečka Lurd. Společně s námi, se pouti také zúčastnili žáci Univerzity
obrany v Brně, několik dalších vojáků z různých útvarů, civilních zaměstnanců MO, vojenští
kaplani a v neposlední řadě také brigádní generálka Lenka Šmerdová se svým manželem.
Již po přistání jsme mohli vidět, že počasí letošní pouti přát nebude a tento stav se skutečně
potvrdil. Až na malé a krátké časové úseky byl totiž stavem trvalým. Po ubytování ve stanech,
ve kterých pod lehátky reálně tekla strouha vody, jsme si prohlédli stanové městečko, místo
kde jsme měli nadcházející tři dny pohybovat, jíst a spát. Organizačně a logisticky bylo vše
dobře zabezpečeno a tak nikdo nestrádal. Jediné, co zřejmě trápilo, všechny účastníky této
pouti byl vytrvalý déšť. Naši studenti však byli na rozdíl od jiných kadetských škol na tuto
skutečnost dobře připraveni a jejich vystrojení je udrželo relativně v suchu a teple. Po
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seznámení s ubytováním a odvodnění stanů jsme se zúčastnili zahajovacího ceremoniálu
v táboře a pak se pochodovým krokem vypravili ulicemi Lurd do podzemní baziliky
Pia X, která pojme až 20 tisíc lidí. Je zde zvykem, že se po cestě jednotlivé kadetské školy
prezentují zpěvem a hrou na hudební nástroje. Lidé se na ulicích zastavují, mávají a oceňují
vojáky úsměvy a potleskem.
Zahájení 61. mezinárodní vojenské pouti v bazilice bylo krásné a na všechny účastníky jistě
působilo velkým dojmem. Jednotlivé národy se prostřednictvím vojáků představují a vydávají
ze sebe to nejlepší. Přehlídka uniforem, praporů a posádkových hudeb byla skutečně
velkolepá. Zde, snad malá poznámka k tomu, abychom se i my pokusili příští rok věnovat
náležité přípravě na tuto prestižní akci. Druhý den dopoledne pro naše studenty připravili
vojenští kaplani křížovou cestu a také českou mši, která proběhla v kryptě hlavní růžencové
baziliky a které se zúčastnila celá česká výprava včetně generálky Šmerdové. Někteří z našich
žáků také využili možnosti krátkého dopoledního výletu na okolní kopce, kde se mohli potěšit
nádhernými panoramaty podhůří francouzských Pyrenejí. Vše však bylo limitováno počasím
a přeháňkami, které alespoň na krátkou dobu ustaly.
Večerní sobotní program započal na prostranství přímo naproti Lurdské jeskyni a poutníci se
poté pomalým krokem posunovali s rozžatými svícemi ulicemi Lurd za zvuku hudby, zpěvu
a modliteb za mír. Tato chvíle působila na účastníky pouti velmi uklidňujícím dojmem.
V neděli se poutníci 61. mezinárodní vojenské pouti mohli zúčastnit dopolední bohoslužby
v latinském jazyce opět v podzemní bazilice Pia X. V neděli 19. května po 16. odpolední
hodině pak letadlo odlétalo zpět do České republiky, aby na její půdu dosedlo v 18.25
místního času.
Naši studenti během této pouti také navázali kontakty s kadety a vojáky jiných vojenských
škol a zařízení. Duch a velké genius loci tohoto místa smíření a přátelství na ně jistě
zapůsobilo a zážitek, který si mohli odvést domů, určitě zůstane v paměti a v srdci všech,
kteří se této pouti zúčastnili.
Po stopách legionářů ve Francii
Ve dnech 9. 5. až 12. 5. 2019 se šest vybraných žáků zúčastnilo vzpomínkové poutě ve
Francii u příležitosti 105. výročí vstupu československých dobrovolníků do francouzské
Cizinecké legie a 104. výročí nasazení čs. roty Nazdar v bojích u Arrasu. Současně bylo
připomenuto 80. výročí vylodění Spojenců v Normandii a následné nasazení Československé
samostatné obrněné brigády při obléhání přístavu Dunkerque.
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První den po náročné cestě proběhl pietní akt na vojenském hřbitově v Casselu, Wormhoutu
a Adinkerke, kde žáci, společně s ostatními poutníky, uctili památku padlých
československých vojáků. Odpoledne se přesunuli do Fort des Dunes, kde navštívili muzeum
pevnosti nedaleko pobřeží Atlantského valu, kde se vylodili vojáci operace Dynamo. Krátkou
procházkou se po písčité cestě vydali přímo k moři, kde obdivovali zbytky potroušených
vojenských bunkrů a výhled na širé moře.
Následoval přesun do města Dunkerque, toho dne poslední krátký pietní akt u věže Saint-Éloi
Belfry a prohlídka města. Procházkou přístavem, po mole a historickým centrem města
zakončili den a šli nabírat síly na další.
Další den, v sobotu, se přesunuli do
městečka Neuville st. Vaast, kde
společně

s

českou

výpravou

a francouzskou Cizineckou legií uctili
památku a přesunuli se na jediný
samostatný Československý vojenský
hřbitov ve Francii, kde je pochováno
nad 200 čs. vojáků padlých nejen za
první světové války. Zde se konala
hlavní vzpomínková akce, které se zúčastnili i zástupci města Neuville st. Vaast a ambasád.
Po té byli pozváni na radnici starostou města na oběd do Slavnostního sálu.
Po obědě se vydali k ohromnému kanadskému národnímu monumentu na kopečku za
městečkem Vimy, kde krajina vypadá stále stejně zdrchaně a stále hrozí nebezpečí “najití“
miny. Za navštívení také stály zákopy u kanadského muzea a podzemní chodby.
Druhou noc strávili v belgickém městě Namur a odtamtud se začali pomalu přibližovat
k domovu. Časně z rána vyrazili do města Bastogne, kde se událo jedno z nejdůležitějších
střetnutí bitvy v Ardenách, 101. americké výsadkové divize s německými vojáky. Dnes tam
stojí velký památník a muzeum s půdorysem hvězdy. Toto muzeum se stalo poslední
zastávkou vzpomínkové poutě.
Návštěva bitevních polí se všem líbila a těšíme se na další možnost navštívit cizí zemi
s Československou obcí legionářskou a připomenout si, že bez těch vojáků, kteří tam
zahynuli, bychom tady nebyli.
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Den vítězství ve škole, ve městě a okolí
V úterý 7. května 2019, netradičně v odpoledních hodinách, se v areálu školy uskutečnil
slavnostní nástup u příležitosti 74. výročí ukončení 2. světové války.
Po skončení úterní výuky žáci napochodovali před památník v areálu školy. Zúčastnili se
i všichni přítomní vojáci z povolání a občanští zaměstnanci. Nástup měl již tradiční průběh kladení věnců, uctění památky padlých minutou ticha, vyhlášení rozkazu ministra obrany, ve
kterém byla zdůrazněna důležitost našeho působení v NATO. Slavnostní nástup s pietním
aktem byl ukončen státní hymnou, kterou zazpívala žákyně třetího ročníku Martina Žďánská.
Ve středu 8. května se vybraní žáci společně
s podplukovníkem Viliamem Bekem zúčastnili
pietního

aktu

u

památníku

v

Moravské

Třebové. Měli jedinečnou možnost potkat
plukovnici ve výslužbě Jarmilu Halbrštátovou
(95 let), která je válečnou veteránkou 2. světové
války. Po skončení pietního aktu vyprávěla
žákům své vzpomínky z bojů při osvobozování
naší vlasti. Pocity z takových setkání jsou nepřenosné. Slavnostní den 8. květen byl zakončen
účastí na pietním aktu v Předním Arnoštově.
Slavkovské memento
Dne 26. dubna 2019 se v Historickém sále
slavkovského zámku konalo slavnostní vyhlášení 15.
ročníku literární soutěže Slavkovské memento. Z
naší školy byli oceněni tito studenti: Tereza
Kroupová - 3. místo poezie, Vendula Gavandová a
Robert Dostál - 3. místo próza, čestné uznání
obdrželi Radek Pilát a Iveta Fialová. I tento rok nás
na vyhlášení doprovázela naše učitelka češtiny
PaedDr. Jana Jakubcová, která je garantem této literární soutěže. Chtěli bychom poděkovat
především našim učitelům českého jazyka, kteří nás motivují a podporují v naší literární
činnosti.
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Tisá 2019
Ve dnech 8. - 12. dubna 2019 absolvovali žáci 3. ročníků (kromě čety E3A), spolu se svými
veliteli čet odborný výcvik u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Tuto akci
dostali na starost příslušníci 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany pod
velením mjr. Mgr. Ivana Janečka. Výcvik probíhal převážně ve Vojenském výcvikovém
prostoru Tisá.
První den se žáci seznámili s výcvikovým prostorem a s blízkým okolím, kde nejvíce zaujala
prohlídka Tiských stěn. Ostatní dny začínal výcvik v 6:00 hodin tělesnou přípravou a probíhal
s krátkými přestávkami převážně až do 20:00 hodin.
Cílem zaměstnání bylo provést odborný výcvik se zaměřením na zvládnutí základních
dovedností z chemické a zdravotnické přípravy. Každý žák si vyzkoušel činnost při
nasazování plynové masky OM 10M a pláštěnky JP 75, včetně přezkoušení masek na těsnost.
Další
s

náplní

varovnými

zaměstnání
signály

a

bylo
činnosti

seznámení
na

ně,

s dekontaminací techniky a osob, zásadami první
pomoci a spoustě dalších dovedností potřebných pro
službu

v

armádě.

Žáci

se

taktéž

seznámili

s vojenským materiálem a technikou roty chemické
ochrany.
Snahou řídících zaměstnání bylo přiblížit žákům skutečný život v armádě a u útvaru a zároveň
jim pomoci rozhodnout se v jejich další kariéře.
Military Death March 2019
Druhý dubnový víkend se uskutečnil ve městě Vimperk a jeho bližším i vzdáleném okolí
6. ročník pochodů Military Death March, který je věnován uctění památky obětí pochodu
smrti, který proběhnul na konci války v roce 1945.
Letošního ročníku se zúčastnilo 12 žáků naší školy
převážně z řad pravidelných účastníků této akce.
Mnozí absolvovali pochod v kategorii Extreme
o přibližné délce 75 km, ale většina z nich si
rezervovala kombinaci některých pochodů z celkově
tří nabízených o délkách tras 75, 30 a 12 km.
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Žákům Adamu Kašparovskému, Michalu Flíčkovi, Stanislavu Hajskému, Danielu Balászovi
a Matěji Holubovi se podařilo absolvování všech tří pochodů a urazili tak v konečném součtu
trasu dlouhou 117 km, kterou nutno připomenout absolvovali v náročném terénu ve vojenské
polní ústroji převážně při nočním přesunu během necelých 30 hodin a za velmi nepříznivých
horských klimatických podmínek. Získali tak mimo pamětních medailí a nových zkušeností
i zapsání na čestnou tabuli účastníků této kategorie.
Přijímačky a pak dlouhé čekání
V pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna proběhlo
přijímacího řízení. Před branou se kolem sedmé hodiny ranní
tvořily hloučky. Doprovod do areálu školy neměl přístup,
takže rozloučení a uchazeči vyrazili za svým cílem, kterým je
přijetí na vybraný obor. V pátek se sešlo 297 a v pondělí 77
uchazečů o studium, mezi nimi i 20 uchazečů o nový obor
strojírenství pro pobočku v Sokolově.
Po areálu, pro jednodušší orientaci, stáli žáci ve žlutých
vestách s logem školy, aby se každý dostal do správné
učebny. V té ho čekaly během dopoledne testy nejprve
z matematiky a poté z českého jazyka. Testy byly jednotné pro všechny střední školy v České
republice a vyhodnocují se v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Po psychické zátěži je čekal test tělesné zdatnosti. Nejdříve prověření síly - děvčata šplh
a chlapci shyby. Následoval běh na 1 km pro obě kategorie stejný, jen každý měl jiné časové
hodnocení. Kritéria naleznete zde. Teď již mají všichni více či méně úspěšně vše za sebou.
Kompletní výsledky všichni zjistí 30. dubna na stránkách školy. Nás ještě čekají v květnu
uchazeči, kteří se ze závažných a zdravotních důvodů nemohli dostavit.
Maďarská škola z Debrecenu potřetí v Moravské Třebové
V týdnu od 8. do 12. dubna 2019 proběhla již
třetí návštěva delegace z Vojenské střední školy
Karla Kratochvila v maďarském Debrecenu.
Tvořilo ji 16 žáků a doprovod pod vedením
ředitele školy Gábora Berkecze. Znovu pro ně
byl připraven zajímavý program s různými
aktivitami z vojenské přípravy, návštěva Prahy
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a Olomouce.
V pondělí po příjezdu proběhlo přivítání, večeře a ubytování. Po dlouhé cestě bylo třeba
nabrat síly. V úterý po snídani následoval nástup žáků 1. a 2. ročníků a studentů z Debrecenu.
Během nástupu byly slavnostně vztyčeny státní vlajky Maďarské a České republiky před
budovou velení školy. Po krátkém setkání s velitelem školy a prohlídce areálu školy proběhlo
několik zaměstnání ve vojenské profesní přípravě. Mimo jiné se maďarští studenti seznámili
s lezeckým materiálem, základními prvky lezení a po obědě si vše vyzkoušeli v praxi. Po
večeři si žáci obou škol poměřili síly v přátelském fotbalovém utkání. Kdo nechtěl sportovat,
mohl využít aktivit na školním klubu.
Středa byla vyhrazena návštěvě Prahy. Ve spolupráci s Hradní stráží byla připravena
prohlídka Pražského hradu včetně Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha a kaple
sv. Václava, hrobky českých králů a Starého královského paláce. Na prvním nádvoří
z prominentního místa sledovali střídání stráží s vojenskou hudbou. Oběd byl připraven
v restauraci DAP. Bylo nám ctí, že naše pozvání přijal ředitel sekce rozvoje sil MO
generálmajor Ivo STŘECHA, vrchní praporčík Pozemních sil AČR štábní praporčík Petr
KRUŽÍK a přidělenec obrany MR plukovník Zsolt ANNUS. Po ukončení oběda pokračoval
program přijetím velvyslancem Maďarské republiky Miklósem Borosem v prostorách
velvyslanectví, prohlídkou pamětihodností na Malé Straně a 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. Prvního pietního aktu se zúčastnil i pan velvyslanec a přidělenec
obrany.
Ve čtvrtek maďarská delegace doplněna o třináct příslušníků naší školy, včetně deseti žáků,
absolvovala prohlídka Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci. Po obědě
v Žižkových kasárnách byla připravena procházka a prohlídka historického jádra města.
Čtvrteční program završilo společné setkání žáků obou vojenských středních škol v sále Na
Písku, kde se o program a zábavu postarali žáci sami.
V pátek proběhl nástup se slavnostním stažením státních vlajek MR a ČR, poté následovalo
závěrečné shromáždění členů maďarské delegace s velením naší školy. Zde velitel školy
plukovník gšt. Zdeněk Macháček a ředitel maďarské školy Gábor Berkecz podepsali
Prohlášení o spolupráci, které by dlouhodobou spolupráci mezi dvěma jedinými vojenskými
středními školami v rámci Visegradské čtyřky mělo posunout na vyšší úroveň.
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Na závěr zhodnotil velitel školy celou návštěvu: „Po
celou dobu pobytu vládla mezi zástupci obou
vojenských

středních

škol

velice

přátelská

atmosféra. Ředitel debrecínské školy opakovaně
vyjadřoval

svoji

spokojenost

s

připraveným

programem. Pro žáky obou škol bylo přínosem i to,
že komunikačním jazykem byla angličtina.“ Žáci
obou škol se již těší na podzim, kdy proběhne
návštěva našich žáků v Debrecenu.
Maturita - formalita?
Ve středu 10. dubna 2019 v 11:00 se všichni
maturanti sešli v kinosále školy k zahájení maturit.
Zástupce velitele popřál žákům hodně štěstí
a představil předsedu komise, který ve středu a ve
čtvrtek bude dohlížet na průběh písemných částí
maturit. Za žáky Antonín Šanovec přednesl slib
maturanta. Na závěr zazněla státní hymna.
Na maturanty již čekal oběd, aby mohli po půl jedné zasednout do lavic a po potřebné
administrativě, v přesně stanovený čas, se konečně dostali k tomu, co pro ně bylo
nejdůležitější - odtajnění šesti témat pro slohovou práci. Nervozita byla patrná na všech
a talismanů bylo také mnoho. Žáci byli rozděleni do učeben vždy tak, aby byly dodrženy
všechny předem stanovené podmínky.
Všichni maturanti zvládli odevzdat práci ve stanoveném čase a snad se jim povedla dle jejich
nejlepších možností. Úleva po zvládnutí se dala vyčíst z většiny tváří. Teď nastal čas na
administrativu pro CERMAT k vyhodnocení výsledků. Na ty si budou muset maturanti ještě
počkat.
Ve čtvrtek ještě písemné práce z cizího jazyka dle výběru každého a pak čtrnáct dní na
doladění vědomostí pro didaktické testy, které proběhnou 2. a 3. května. Všem maturantům
přejeme hodně štěstí.
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Úspěšná reprezentace na pochodu „Operace Chalk"
První dubnový víkend v noci ze soboty na neděli byl uspořádán
pod záštitou Policejního klubu Příbram noční pochod, který se
uskutečnil u příležitosti 75. výročí nasazení paravýsadku Chalk
do Protektorátu Čechy a Morava.
Této události, s omezenou kapacitou účasti pro 10 týmů, byla
přítomna i devítičlenná skupina našich studentů. Noční přesun se
odehrával tak, aby co nejvěrohodněji simuloval skutečnou
činnost

výsadkářů,

odbojářů

a

partyzánských

skupin

v protektorátě. V průběhu pohybu neznámým terénem přes
kontrolní body a s nedokonalým vybavením byly plněny úkoly vojenského charakteru
a samozřejmostí bylo i vyhnutí se hlídkám SS nebo Wehrmachtu či jejich úspěšné přelstění.
Našim žákům se povedlo přesun zdárně dokončit, splnit všechny zadané úkoly a dorazit jako
třetí s dostatečnou časovou rezervou do cíle. Za úspěšné absolvování pochodu jim byl
vystaven certifikát a předána pamětní medaile této neopakovatelné akce.
Poprvé na turnaji v ledním hokeji
Dne 1. dubna 2019 se žáci naší školy zúčastnili
turnaje v ledním hokeji pořádaným Univerzitou
obrany. Byl to velice náročný turnaj, kterého se
zúčastnilo

celkem

6

týmů

v rámci AČR (UNOB, Hranice, Vyškov,
Praha-Kbely, Náměšť nad Oslavou a VSŠ
a VOŠ Moravská Třebová). Naši žáci nejdříve
ve své skupině podlehli týmu Univerzity obrany 2:5 a vysoko prohráli s týmem Praha-Kbely
1:7. V posledním utkání o konečné páté místo zabojovali a po dramatickém závěru porazili
tým z Vyškova 5:4. Vítězem turnaje se stal tým z Náměště nad Oslavou.
Turnaje se zúčastnili: Jan KAPRÁL, Ludvik KUROWSKI, Lukáš ROZEHNAL, Sebastian
JIRÁSKO, Erik ZÝKA, Daniel BEK, Bohdan METYŠ, Nikolas BUDÍN, Jan ANTOŇ,
Martin HORÁČEK, Michal GULA, František Taran, Jakub ZÁVODNÝ, Conroy GARCÍA
a npor. Bc. Petr VANDUCH.
O góly našeho týmu se postarali František TARAN - 4 góly, po jednom gólu Erik ZÝKA,
Martin HORÁČEK, Nikolas BUDÍN a Jan ANTOŇ, který byl zároveň vyhlášen jako nejlepší
obránce turnaje.
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Tento turnaj byl velkým přínosem jak pro žáky, tak i pro naši školu, kdy jsme utužili kontakty
s Univerzitou obrany. Univerzita obrany se těší na další vzájemnou spolupráci v oblasti
sportu. Pro žáky je to motivace ke studiu na Univerzitě obrany. Zjistili, že při studiu se dá hrát
a trénovat lední hokej na vysoké úrovni.
Učitelé oslavili svůj svátek
Dne 28. března 2019, tedy na Den učitelů, proběhlo již čtrnácté setkání pedagogických
pracovníků ze školských zařízení z Moravské Třebové a okolních obcí v sále Na Písku.
Po úvodním přivítání hostů a slovech místostarostky došlo na vyhlášení 27. 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 pamětní list a květinu z rukou místostarostky a zástupce velitele školy.
Na naší škole se vítězem stal nadporučík
Bc. Tomáš PLOCR, který je dle hodnocení
žáků: „Sympatický, umí učit, je s ním sranda
a je hezký.“ Celkovým vítězem se stal Mgr.
Přemysl Dvořák z Gymnázia.
O program se postarala Základní umělecká
škola Moravská Třebová a Ag-Fit Klub
gymnastických sportů Moravská Třebová pod
vedením Mgr. Gabriely Daulové. Přítomní ocenili šikovnost vystupujících.
Všem oceněným gratulujeme.
Slavnostní nástup školy k 20. výročí vstupu ČR do NATO
V úterý 12. března 2019
se v areálu školy uskutečnil
slavnostní nástup u příležitosti
20.

výročí

vstupu

České

republiky do Severoatlantické
aliance

-

NATO.

Za

přítomnosti vojáků z povolání,
občanských zaměstnanců a žáků školy proběhlo slavnostní vztyčení vlajky NATO a státní
vlajky České republiky. Následovalo vyhlášení rozkazu ministra obrany, kde je shrnut
význam a historie procesu přistoupení k Severoatlantické smlouvě. Mimo jiné zaznělo:
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„Máme hrdou profesionální armádu složenou z odborníků a specialistů, které doplňují
vlastenci z řad aktivní zálohy. Ze služebního poměru se stalo prestižní povolání, které se těší
u veřejnosti vysoké důvěře.“
Jelikož na 15. března připadá 80. výročí dne, kdy vojska nacistického Německa vkročila do
okleštěné Československé republiky, připomněli jsme si i toto výročí. Žák čety C3B Martin
Blažek ve svém proslovu zmínil nezlomitelnost českého obyvatelstva: “Velká část českého
obyvatelstva vychovaná v demokratických a humanitních hodnotách si za okupace udržela
vnitřní vzdor a mnozí se zapojili do odboje. Jejich hrdinské činy motivované láskou k vlasti je
třeba si neustále připomínat, aby během dalších let neupadly v zapomnění.“
Poté zástupce velitele ukončil nástup, žáci se přesunuli do výuky a ostatní přítomní šli plnit
své každodenní úkoly.
Lidovky zvítězily nad modernou
Poslední únorový páteční večer patřil již tradičně plesu
velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Letošní byl
již šestadvacátý a jeho barvou byla zelená. Bohatě
obložené stoly a výtečný raut patří ke standardům tohoto
plesu, stejně jako slosování místenek o hodnotné ceny.
Úvodního slova se ujala moderátorka Michaela Dolinová,
která přivítala významné hosty v sále a společně
s velitelem školy plk. gšt. Ing. Zdeňkem Macháčkem
popřáli všem krásný večer. Na taneční notu naladila kapela Syrinx, která provázela celým
večerem. Novinkou bylo v předsálí vystoupení VUS ONDRÁŠ, které mělo velký úspěch.
Hosté si rádi zazpívali moravské lidové. Vystoupení skupiny READY KIRKEN zvedlo na
parket a zpestřilo program o rockovou část. Každý si tak našel to svoje.
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. A my se těšíme na setkání
příště.
Odborný lyžařský výcvik 2019
Součástí výuky druhých ročníků je týdenní odborný lyžařský výcvik v průběhu ledna a února.
I letos proběhl v Deštném v Orlických horách. Díky zaměření oborů se žáci učili nejen sjezd,
ale vyzkoušeli i běžky a přesun na sněžnicích. Výcvik byl proto koncipován ve dvou fázích.
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V první fázi (sobota, neděle) žáci absolvovali přesuny na sněžnicích a běžkách. Přesun na
sněžnicích byl zaměřen i na topografii, základy přežití a pohyb v neznámém horském terénu.
Žáci si tak ověřili své teoretické znalosti v praxi. Díky náročnosti si někteří sáhli na dno svých
fyzických a psychických sil.
Ve druhé fázi výcviku (pondělí - čtvrtek) již
probíhala výuka technik sjezdového lyžování.
Mezi žáky se našli i tací, kteří si lyžování
poprvé vyzkoušeli až na výcviku a tento sport
se jim zalíbil. Týdenní pobyt mimo školu je
i příležitostí ke stmelení kolektivů.
K velmi dobrému průběhu a vysoké náročnosti
výcviku přispěly skvělé sněhové a povětrnostní podmínky a v neposlední řadě i instruktoři
zabezpečující samotný výcvik.
Projekt EDISON 2019
Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola zapojila do projektu EDISON, který
organizuje společnost AIESEC. Cílem projektu je setkávání a sbližování lidí z různých zemí
světa a bourání zažitých stereotypů a předsudků. V rámci projektu zde působilo v týdnu od
11. do 15. února 2019 sedm lektorů z různých koutů světa. Konkrétně to byli Aiman
z Kyrgyzstánu, Gading z Indonésie, Mehmet z Turecka, Meng-Ting z Taiwanu, Olga
z Ukrajiny, Tanya z Ruska a Xueyu z Číny.
Lektoři se zapojili do výuky anglického jazyka ve
všech ročnících. Olga a Tanya se jako rusky
mluvící lektorky ujaly i několika hodin ruského
jazyka. Úkolem lektorů bylo seznámit žáky se
zvyky,

tradicemi,

památkami,

přírodními

zajímavostmi, 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
místní renesanční zámek. Měli možnost se zapojit do sportovních aktivit žáků školy.
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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, propagačními letáky, charakteristickými drobnými předměty, vlajkou apod.
Jedním z největších lákadel byly pro žáky ochutnávky tradičních pokrmů připravených
jednotlivými lektory. Žáci tak měli příležitost ochutnat turecký jogurtový nápoj ayran,
ukrajinské vareniky nebo ruské bliny.
I ohlasy mezi žáky jsou kladné. Jako příklad citace Jana Čížka, která se v různých obměnách
objevovala nejčastěji. „ S letošní skupinou jsem byl velice spokojen. Všichni byli
komunikativní a přizpůsobiví i pro lidi s horší angličtinou. Nejvíc jsem si užil ochutnávání
jídel daných zemí.“ Jeho spolužák ještě doplňuje:“ Například tento rok mě uchvátil
Kyrgystán. Jejich příroda, o které nám lektorka vyprávěla a ukazovala na fotkách, byla
nádherná společně s historií země. Bylo to zajímavé a dalo mi to i tip kam se v budoucnu
podívat.“
Projekt EDISON 2019 skončil a my si po roce opět uvědomili, jak jsme napříč světem stejní
ve svých odlišnostech.
Třetí ročníky se seznámily s bojovými jednotkami
Ve středu 30. ledna 2019 se pro žáky 3. ročníku uskutečnila beseda s vrchním praporčíkem
Centra podpory speciálních operací z Olomouce a s příslušníky 601. skupiny speciálních
operací z Prostějova. Žáci školy se dozvěděli o výcviku a zkušenostech obou jednotek.
Zajímavých informací zaznělo mnoho. Případní zájemci pro příští rok zjistili podmínky
výběrového řízení.
Novinkou byla i ukázka zbraní a vybavení, které používají jak na výcvik v ČR, tak při plnění
bojových úkolů v zahraničních operacích. Žáci si je mohli na místě nejen prohlédnout, ale
i vyzkoušet. Od října tohoto roku by několik letošních maturantů mělo začít sloužit u CPSS.
Snad se příští rok podaří některému z přítomných žáků projít tvrdým výběrovým řízením
přímo ze školy k 601. skupině speciálních operací do Prostějova.
Výcvik žáků 3. ročníku ve vojenském plavání
V prvním pololetí školního roku 2018/2019
proběhla první část základního kurzu vojenského
plavání pro žáky 3. ročníku. Kurz byl rozdělen
do šesti lekcí. V první lekci se žáci seznámili
s dopomocí unavenému plavci. Následovala
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záchrana tonoucího s kompletním zásahem. Třetí lekce byla opakovací, kde žáci
zdokonalovali své nabyté dovednosti. Následující dvě lekce byly věnovány plavání pomocí
prostředků ABC (ploutve, šnorchl a brýle). V šesté závěrečné lekci byli žáci přezkoušeni
z jednotlivých témat. Každá hodina začínala rozplaváním a přezkoušením plavání volným
stylem na 200 m. V závěrečném přezkoušení museli žáci uplavat 20 m pod vodou
a vydržet 30 sekund pod hladinou. Plavání první části probíhalo na bazéně v Mohelnici
v plavkách. Druhá náročnější část čeká naše žáky v měsíci červnu, kde si nabyté dovednosti
vyzkouší ve vojenské ústroji na řece Vltavě a vodní nádrži Lipno.
Podzemní pochod Stachelberg
Sérii pochodů, které jsou naplánovány na rok 2019, zahájili naši žáci poslední lednovou
sobotu nedaleko Trutnova netradičním pochodem, který pořádá Pochodnický spolek
v podzemí místního pohraničního opevnění a
jeho okolí. Převážná část pochodu proběhla v
chodbách a stísněných prostorech dělostřelecké
tvrze Stachelberg. Průvodci přispěli k celkové
atmosféře

této

netradiční

akce

velmi

podrobným a atraktivním výkladem. Všichni
zúčastnění

pochod

zdárně

zvládli

a

za

absolvování obdrželi pamětní medaili a buton
Pochodnického spolku.
Den sil podpory AČR Cihelna 2018
17. a 18. srpna se konala v Králické pevnostní oblasti již dvacátá první vojensko-historická
akce „Den sil podpory AČR Cihelna 2018“. Na celé akci se již tradičně podílela Armáda ČR
společně s městem Králíky, Aktivními zálohami, složkami IZS, Celní správou ČR,
Vězeňskou službou ČR, Vojenským muzeem Králíky a kluby vojenské historie. Letošní
ročník akce Cihelna byl věnován prioritně roku 1938 a všeobecně mobilizaci. V ukázkách se
předvedli všechny již jmenované složky. K vidění bylo přepadení kolony neznámými
ozbrojenci a odražení protivníka, ošetření raněných a jejich následný odsun jak po zemi, tak
i v závěsu vrtulníkem. Hlavní historická ukázka dostala název „Od zrady k válce“. Zaměřila
se na události z let 1938 a 1939. Přiblížila sérii historických událostí začínajících na
československém území a končících v Polsku rozpoutáním druhé světové války.
Samozřejmostí je i ukázka techniky. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický převzal
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nad akcí osobní záštitu. Za velení AČR přijel ředitel sekce podpory MO generál major
Jaromír Zůna.
I letos se zúčastnilo 16 žáků z kroužku
vojenské historie, který s vojenským
muzeem v Králíkách úzce spolupracuje.
Jejich pomoc začala již při přípravě
akce stavěním kulis a úpravou míst pro
ukázky. V našem stánku bylo k vidění
několik typů maket vojenských zbraní,
které přilákaly mnoho zájemců. Generace tatínků a dědečků zavzpomínala na službu
v armádě. Již třetím rokem probíhá v době konání akce i týdenní vojenský tábor, kde působí
v roli vojenských instruktorů naši žáci.
Odhalení pomníku na Rybním náměstí
V sobotu 25. srpna 2018 proběhlo slavnostní odhalení pomníku válečným obětem v Moravské
Třebové. Celý program započal na nádraží, kdy do města přijeli vojáci, v dobových
uniformách, speciálním vlakem z Mladějova na
Moravě a společně s obyvateli Třebové se vydali
průvodem z nádraží na Rybní náměstí. Autorem
návrhu je František Žáček. Na pískovcových blocích
jsou vytesané letopočty 1914 a 1918 a srdce.
„Pomník je důstojnou odpovědí na válku. Červené
tečky padlých jsou výstrahou i výzvou, abychom
zabránili, aby se někdy taková válka opakovala,“
řekl při odhalení pomníku senátor Radko Martínek. Při této příležitosti byla škola požádána
o zajištění pietního aktu, tedy čestné stráže a kladení věnců. Naši žáci se s tímto úkolem
vypořádali jako vždy velmi profesionálně. Děkujeme za reprezentaci školy. Po ukončení aktu
se vojáci přemístili na bojiště do Mladějova, kde se zúčastnili historické bitvy Blosdorf 1915.
Opět po roce přichází nováčci
Pondělí 3. září 2018 tak jako na všech školách i u nás začal školní rok. Pro 107 nováčků to
byl první den v novém neznámém prostředí. Žáci 2., 3. a 4. ročníků se vrátili již v neděli
navečer.
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Ráno na slavnostním nástupu přivítalo velení školy stávající žáky. Po osmé hodině se před
bránou školy tvořily hloučky budoucích prváků. Každý měl s sebou alespoň jednoho z rodičů,
pro které byla připravena informační schůzka. Představilo se jim velení školy a náčelník štábu
rodičům řekl: „ Já jsem zde před 40 lety také nastupoval a vím, co to je. Vydržel jsem, je to
o vůli a mít v tom srdce.“ Zároveň poprosil rodiče, stejně jako velitel školy, aby byli svým
dětem oporou ve vybrané cestě, která je náročná. Poté se už rodičů ujali jednotliví třídní
učitelé a velitelé čet.
Na bráně se žáků ujali jejich instruktoři
z 3. ročníků, kteří je provází první měsíc jejich
pobytu. Mohou se na ně obrátit s jakoukoliv
prosbou nebo dotazem. Poté se přesunuli do
Domova mládeže, kde odevzdali vyplněné
formuláře a vyzvedli si první výstrojní materiál.
Ještě

je

čekalo

ubytování

na

pokojích

a prohlídka areálu školy. Chlapci nevynechali
ani úpravu účesu, která je v den nástupu jednotná. Všem 20 dívkám jejich vlasy zůstaly, ale
mají danou úpravu účesu, kterou musí dodržovat. Následuje návštěva ošetřovny a výdej
dalšího materiálu. Materiál dostávají postupně, začíná se sportovním vybavením, poté
následuje stejnokroj vzor 95 tzv. „ maskáče“ a jako poslední nafasují v průběhu týdne
stejnokroj vzor 97.
V prvním týdnu musí stihnout opravdu mnoho a je to náročné. Druhý týden následuje
adaptační proces mimo areál školy, kde se upevní kolektivy jednotlivých čet a dojde
k seznámení a navázání kamarádství. Po návratu je čeká učení a to jak nové látky, tak nových
dovedností. Slavnostní slib proběhne 5. 10. od 10:00 na náměstí T. G. Masaryka v Moravské
Třebové a uzavře vyslovením „ tak, slibuji“ první měsíc fungování ve škole.
Dny NATO 2018
Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos
probíhaly ve dnech 15. - 16. září. Nesly se v duchu oslav 100. výročí vzniku Československa.
Za školu se zúčastnilo 127 žáků 2. a 3. ročníku. Každý měl svoji funkci, někteří
zabezpečovali pořadatelskou službu, další byli vyčleněni do propagačního stanu školy. Zde se
návštěvníci mohli seznámit s informacemi ohledně přijímacích zkoušek, dnů otevřených dveří
a hlavně mohli diskutovat přímo s žáky o jejich vlastních zkušenostech ze studia na střední
vojenské škole.
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Zbylí žáci spolupracovali s ASC Dukla PRAHA, jejichž stan mimo jiné navštívili úspěšní
sportovci klubu, plážová volejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová a účastnice Rallye Dakar
v kategorii čtyřkolek Olga Roučková.
„Počasí letošního ročníku bylo velmi příznivé, což
se odrazilo v celkové návštěvnosti, která překročila
dvousettisícovou hranici. V o to těžší situaci se ocitli
žáci naší školy, kteří se ovšem se všemi úskalími
pořadatelské služby vypořádali s lehkostí jim
vlastní.“ hodnotí major Václav Laurin. Potvrzují to i
slova chvály a uznání od organizátorů akce. Naše
poděkování patří všem zúčastněným žákům, za
šíření dobrého jména školy.
Adaptační proces pokračoval na Svratouchu
Druhý týden ve škole se všechny čtyři čety prvních
ročníků vystřídaly, ve dvou turnusech, v tábořišti na
Svratouchu. Téměř tři dny plné seznamovacích,
taktických a především týmových her zažili „prváci“
na Vysočině. Jejich úkolem bylo nastartovat
a urychlit proces vzájemného poznání mezi sebou
a to včetně třídního učitele a velitele čety.
Pracovníci střediska volného času Tramtáryje
Svitavy zaměřili „stmelovák“ na vojenskou tematiku a fyzickou kondici. Při hrách jako je
Humanitární mise, Žízeň po životě nebo Operace srdce zjistili žáci jak důležitá je v kolektivu
komunikace.
Náročné dny zakončilo společné posezení s kytarou u ohně. První skupina dokázala velmi
rychle vytvořit nové vztahy a vzniklé vazby proměnily skupiny žáků v kolektivy. Druhý
turnus čeká ještě práce na tvorbě správné party. Pobyt na stanovené základně provázelo letní
počasí, které nás lákalo i ke koupání. Chladné večery a noci o sobě daly znát hned, jak se
setmělo. Bonusem byla „domácí strava“, o kterou se postarali kuchaři četař L. Kovacs
a desátník M. Kaššai z VÚ 4854. Další týden se žáci poprvé posadí do školních lavic
a poznají vyučující.
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Prohlubování mezinárodní spolupráce vojenských středních škol pokračuje
Ve dnech 17. - 21. září 2018 proběhla v pořadí
již druhá návštěva žáků VSŠ a VOŠ MO na
Vojenské střední škole Károlyho Kratochvíla
v maďarském Debrecínu. Dvacet žáků školy, tři
vojáci z povolání a jeden pedagog tak dostali
jedinečnou příležitost zúčastnit se bohatého
programu, který pro ně hostitelé připravili. Už
na cestě do Debrecínu se konala první zastávka,
a to přímo v hlavním městě Maďarska Budapešti.

Za

doprovodu

pana

Gábore

Berkecze ředitele maďarské vojenské školy
a pplk. Szabó Ministerstva obrany MR si česká
delegace

prohlédla

honosné

interiéry

maďarského parlamentu, v nichž je mj. umístěn
i nejvýznamnější symbol maďarské státnosti - svatoštěpánská koruna. Pak následovala
prohlídka historické bitevní říční lodi a plavba po Dunaji na dělovém člunu dunajské flotily.
Tento nevšední zážitek se pro všechny zúčastněné stane bezesporu jedním z těch
nezapomenutelných. Návštěvu Budapešti umocnil už i samotný průjezd městem, který byl
výrazně usnadněn díky doprovodu českého autobusu vozidlem maďarské vojenské policie.
Unavené účastníky čekala ještě více jak tříhodinová cesta do Debrecínu, kde byli ve večerních
hodinách velmi vřele uvítáni.
První ráno v Debrecínu bylo zahájeno společným slavnostním nástupem a vztyčením státních
vlajek. Následovala prohlídka školy, která se protáhla na celé dopoledne. V odpoledních
hodinách na to navázala prohlídka centra Debrecínu, včetně zdejších muzeí a velké
protestantské katedrály.
Další den se nesl plně v duchu vojenství. Dopoledne proběhla soutěž ve střelbě mezi týmy
českých a maďarských žáků. Soutěž to byla velmi dramatická, žáci obou škol podávali velmi
vyrovnané výkony, ale vítězem se nakonec stali čeští střelci. Odpoledne se čeští a maďarští
žáci vydali s doprovodem na místní zrekonstruovaný vojenský hřbitov, na němž je pohřbeno
i 120 vojáků české národnosti, kteří v Debrecínu zemřeli v místních lazaretech během
1. sv. války. Pietním aktem zde byla uctěna jejich památka.
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Komunikativní dovednosti si pak žáci mohli naplno vyzkoušet ve čtvrtek. V centru města pro
ně byla připravena hra „Honba za pokladem“. Ve smíšených družstvech plnili různé úkoly,
během nichž se nesměli bát oslovit a do hry zapojit náhodné kolemjdoucí, příslušníky
maďarské policie nebo prodavače z obchodů. Jeden z českých žáků svou zkušenost shrnul do
těchto slov: „Žáci maďarské vojenské střední školy byli kamarádští a velmi komunikativní.
To se projevilo především během společné hry, kde byly týmy sestaveny z maďarských
a českých žáků. Společným jazykem se stala angličtina. Projevily se tak naše schopnosti
dorozumět se i bez užití mateřského jazyka.“
Vrcholem celé návštěvy byl páteční program. Ráno během ukázek sebeobrany měli žáci
možnost vyzkoušet si tyto dovednosti i s velitelem 5. střelecké brigády MA brigádním
generálem Romuluszem Ruszinem, přičemž došlo i na lámání latí o pana generála.
Poté v dopoledních hodinách školu navštívil samotný maďarský prezident János Áder a pro
žáky obou škol měl připravenou velmi poutavou přednášku o globálních změnách klimatu.
Aby ani naši žáci nepřišli zkrátka, byla pro ně přednáška simultánně překládána do sluchátek.
Vedoucí naší delegace pplk. Viliam Beke se po skončení přednášky osobně setkal
s maďarským prezidentem a krátce s ním pohovořil. Velmi vstřícným krokem ze strany pana
prezidenta byl jeho souhlas s pořízením společné fotografie s celou naší delegací.
Spolupráce mezi oběma vojenskými školami je bezesporu ohromným přínosem nejen pro
žáky obou škol, kteří tak získávají příležitost poznávat zvyky a kulturu jiné země a upevňovat
své komunikační dovednosti v cizím jazyce, ale i pro školy jako takové, a to vzájemnou
inspirací v inovacích a sdílením zkušeností z výuky a výcviku žáků a odborné přípravy
pedagogů. A jak se na tuto spolupráci dívají samotní žáci - účastníci?
„Během tohoto krásného pobytu, který byl bohužel
krátký, jsem poznal spoustu skvělých lidí. I přesto,
že naše jazyky jsou rozdílné, dokázali jsme najít
společné slovo.“, říká jeden z žáků druhého ročníku.
Jeho o rok starší kolega dodává: „Naši maďarští
přátelé nás přivítali velice vřele a s otevřenou náručí.
Připravili pro nás bohatý program, a proto jsme se
na půdě vojenské střední školy v Debrecíně cítili příjemně.“
Zahájení výuky u VOŠ MO
Školní rok 2018/2019 byl na Vyšší odborné škole Ministerstva obrany zahájen dne 3. září
2018 týdenní školní praxí, kdy studenti měli možnost získat cenné znalosti v rámci prezentací
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a ukázky techniky na centrální stanici krajského
operačního střediska HZS Pardubického kraje. Po
návštěvě

HZS

následovala

exkurze

ve

specializované infekční nemocnici OBO Těchonín.
V oblasti krizového řízení se studenti věnovali
problematice krizového řízení obce s rozšířenou
působností

na

pracovišti

prevence,

ochrany

obyvatel a krizového řízení v Ústí nad Orlicí. Ve dnech 6. a 7. září 2018 proběhlo v rámci
odborné praxe 3. ročníku letní soustředění na řece Moravě na téma „Práce na vodě a v její
blízkosti“. Studenti si pod vedením zkušeného instruktora majora Mgr. Ing. Petra
TATALÁKA vyzkoušeli některé praktické dovednosti jako je ovládání malých plavidel
a jejich použití pro záchranné akce a rovněž se naučili vyhodnocovat stupeň nebezpečnosti
a obtížnosti vodního toku. Získali teoretické znalosti ze základů zdravovědy a jejich
praktického využití při záchraně lidských životů. Počasí přálo a dvoudenní letní soustředění
na trase vodního toku Morava: Postřelmov - Třeština - Vila Háj splnilo vytyčené učební cíle.
Doss Alto
Ve dnech 20. - 26. září 2018 se konala národní vzpomínková pouť do Itálie u příležitosti
100. výročí bojů československých legionářů na Doss Alto. Akce se uskutečnila ve spolupráci
s Československou obcí legionářskou a Ministerstvem obrany. Deset vybraných žáků školy
mělo možnost zúčastnit se mnoha pietních a slavnostních akcí v doprovodu zástupců českého
velvyslanectví a místních samospráv. Program započal v pátek 21. září pietním aktem
u pomníku umučeného J. Sobotky v obci Pieve di Bono. Poté následovala prohlídka bývalé
pevnosti a vojenského muzea v Roveretu. Ještě večer téhož dne poutníci uctili památku
obětem první světové války na městském hřbitově v Campi Riva.
Následující den byl zahájen pietním aktem u pomníku Aloise Štorcha a Leopolda Jeřábka
v Rivě. Spolu se členy místního
sdružení veteránů italských horských
jednotek Alpinů pak poutníci navštívili
bojiště na Doss Altu, kde taktéž uctili
památku bojovníků za naši svobodu.
Celý den završil nádherný orchestrový
koncert v podání italských hudebníků,
kteří

na

počest

československých

56

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2018/2019
legionářů hráli české symfonické skladby.
Třetí den následoval pietní akt v Osáriu na Castel Dante v Roveretu, které je největším
pohřebištěm československých legionářů na italském území. Následovalo další uctění
památky u nedalekého Zvonu padlých. Akce se účastnil i ministr obrany Lubomír Metnar.
Odpoledne se poutníci vydali na slavnostní mši v městečku Arco. Následoval slavnostní
pochod městem s prapory k místu, kde proběhlo odhalení a následné vysvěcení sochy svatého
Václava. Program završil pietní akt u pomníku legionářů v tomtéž městě.
V pondělí 24. září se konal pietní akt na místě zrušeného hřbitova československých
domobranců v Solbiate Olona. Poté byla odhalena a vysvěcena nová socha zdobící pomník
a následovala prohlídka kláštera. K večeru se poutníci přesunuli do Legnana, aby odhalili
pamětní desku na tamějším hřbitově, a vzdali čest památce padlých. Poslední den pouti byl
věnován cestě do Via Cascina Bellaria, kde se konal pietní akt u pomníků českých pilotů na
anglickém válečném hřbitově.
Vzpomínková pouť byla významnou společenskou a duchovní událostí. Poutníci se na své
cestě setkali s množstvím italských přátel našich dějin i národa. Pouť tak důstojně připomněla
a uctila památku našich předků, kteří před sto lety obětovali své životy za naši svobodu. Čest
jejich památce.
Když je pátek velký svátek
V životě města Moravská Třebová se
již

k

tradičním

akcím

zařadil

slavnostní slib žáků 1. ročníků, který
proběhl 5. října 2018 na náměstí
T.

G.

Masaryka.

Přítomnost

významných hostů podtrhla důležitost
dne. Za touto „třešničkou na dortu“ je
5 týdnů práce instruktorů, velitelů čet
a samozřejmě prváčků, aby zvládli
svoji premiéru. Ještě ve čtvrtek si vyzkoušeli na generálním nácviku, jak vše bude vypadat,
aby pátek byl dokonalý. V letošním roce skládalo slib 103 žáků a pro porovnání v září jich
nastoupilo 107. Program svátečního dne začal v areálu školy, kde jsme pietním aktem, uctili
památku obětí první a druhé světové války a zahraničních misí. Po skončení proběhl přesun
jednotek v čele s vojenskou hudbou na ulici Bránská, kde vyčkaly na povel k napochodování
na náměstí T. G. Masaryka. S úderem 10:00, na radničních hodinách, zahájila brigádní
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generálka Lenka Šmerdová s velitelem školy přehlídku nastoupených jednotek. Po
představení a proslovech hostů již následoval samotný slib žáků, který z tribuny četla žákyně
Strnadová a nastala ta chvíle, kdy náměstím znělo sborové „Tak slibujeme.“ Na blízkých žáků
bylo vidět hrdost a dojetí. Po státní hymně následoval slavnostní pochod s přeletem bojových
vrtulníků, který celý program uzavřel. Ještě návrat jednotek do školy a pak páteční odjezd
domů.
Slavnostní dopoledne provázelo slunečné počasí. Velitel školy popřál žákům: „Přeji vám,
žákům 1. ročníků, abyste se mezi námi cítili dobře a svými studijními úspěchy postupně
převzali štafetu vašich starších spolužáků. Mnozí z nich se vám svým úsilím a výsledky studia
mohou stát příkladem i vzorem.“
Rádi bychom touto cestou poděkovali za hladký průběh slavnostního slibu Policii ČR,
Městské policii, Technickým službám Moravská Třebová a za dlouhodobou spolupráci městu
Moravská Třebová.
Nácvik na přehlídku 2018
Nácvik na Slavnostní přehlídku 2018
k příležitosti oslav 100. výročí vzniku
samostatné Československé republiky
probíhá od 17. října 2018 a žáci naší
školy na něm samozřejmě nechybí.
Ačkoliv jsou nejmladšími účastníky
nácviku

a

ze

strany

velitelství

pozemních sil zaznívaly obavy ze
zvládnutí

fyzicky

náročného

zaměstnání, tak žáci 2. a 3. ročníku VSŠ a VOŠ MO opět dokazují, že nejsou žádnými
outsidery na poli pořadové přípravy a svou nezlomnou pílí a odhodlaností se dokáží vyrovnat
profesionálním vojákům. A těší se, až své drilem získané dovednosti předvedou svým
příbuzným a široké veřejnosti dne 28. října 2018 na Evropské třídě v Praze.
Nástup školy k 100. výročí vzniku samostatného československého státu
V pátek 26. října 2018 se i u nás ve škole uskutečnil slavnostní nástup k výročí vzniku
samostatného československého státu. V 7:20 nastoupili žáci na nástupišti školy a velitel
provedl přehlídku. Zdůraznil důležitost výročí a odhodlání spolužáků, kteří se připravovali na
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Přehlídku 2018. Byl přečten rozkaz ministra obrany a proběhla minuta ticha. Zazněla státní
hymna a slavnostní pochod nástup ukončil.
Žáci si výjimečně mohli s sebou odvést domů uniformy vzor 97, aby reprezentovali školu na
akcích napříč celou republikou.
Slavnostní přehlídka 2018
Dne 28. října 2018 proběhla v Praze
na Evropské třídě vojenská přehlídka
armády, vojenských škol a složek IZS
k příležitosti oslav 100. výročí vzniku
samostatného československého státu.
V průběhu jedenácti dnů nácviků,
drilu a sebezapření si žáci naší školy
vysloužili respekt ostatních cvičících
složek. Fyzicky náročné zaměstnání
a proměnlivé sychravé podzimní počasí společně přispěly k tomu, že se žáci 2. a 3. ročníku
semkli a chovali se jako tým, kterému není lhostejné, jakým způsobem se bude prezentovat
před vrchním velitelem ozbrojených sil, generalitou, zahraničními hosty, svými příbuznými
a širokou veřejností. Tomu odpovídalo i jejich chování a vystupování v průběhu celé akce,
které se shodovalo se standardem profesionálního vojáka.
Žákům a vojákům z povolání reprezentujících naši vojenskou střední školu na slavnostní
přehlídce a na statických ukázkách na Letenské pláni patří poděkování za celkový přístup
a zviditelnění naší školy. Věřím, že všem zúčastněným zůstane „Slavnostní přehlídka 2018“
dlouhodobě v paměti a budou na ni s hrdostí vzpomínat.
Ani letos sv. Martin sníh nepřivezl
Krásnou tradici „Svatomartinského veselí“ již
před osmi lety zavedla Charita Moravská
Třebová v sále Na Písku. Letos bylo vybráno
datum 7. listopadu. Bohužel ani letos jsme se
sněhu nedočkali. Úvodní slovo si vzala paní
ředitelka Ludmila Dostálová z charity, přivítala
hosty, seznámila přítomné s programem a poté
již mohla propuknout zábava. Od prvních tonů
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začala většina klientů tančit, pozadu nezůstali ani naši studenti. Ti však byli především k ruce
organizátorům akce. Během odpoledne na parketu proběhl pestrý program. Dorazil i svatý
Martin na krásném bílém koni a nechybělo ani zábavné losování.
Příkladnou reprezentaci školy předvedli žáci, kteří loni slíbili, že se vrátí a svůj slib dodrželi.
Jmenovitě Ema Mudrová, Pavel Panovský, Petra Voráčová, Valerie Vranová, Martina
Žďánská, Vojtěch Fadrný a Jan Pekkala. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického
kraje Martina Netolického, za přispění města Moravská Třebová a ve spolupráci s VSŠ
a VOŠ MO v Moravské Třebové.
A za rok se těšíme opět na shledanou.
Slavnostní nástup školy ke Dni válečných veteránů
V pátek dne 9. listopadu 2018 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. V letošním roce si připomínáme sté výročí.
Významnost tohoto aktu podtrhla přítomnost hostů. Bylo nám ctí přivítat nové vedení města
ve

složení

starosta

Tomáš

Kolkop,

místostarosta Miloš Mička a místostarostka
Daniela Maixnerová. Při pietním aktu položili
k památníku školy květiny za ČSOL a sdružení
válečných veteránů ČR plukovník ve výslužbě
Alfons Tomášek a za Český svaz bojovníků za
svobodu

paní

Jitka

Gruntová

a

Eliška

Weissová. Žákyně školy zapálily svíci k uctění
památky padlých. Následovalo vyhlášení rozkazu ministra obrany ke dni válečných veteránů,
kde mimo jiné zaznělo: „Úcta k padlým, rozvíjení našich legionářských a dalších historických
tradic a připomínka hrdinství našich předků i současných vojáků v zahraničních misích není
jen záležitostí vojáků a resortu obrany. To by mělo být samozřejmostí každého občana, stejně
jako vlastenectví a ochota bránit svoji zemi. Naší povinností ale je tento odkaz válečných
veteránů udržovat a vštěpovat mladší generaci a budoucím vojákům.“
Dále byly dle Výnosu ministra obrany předány z rukou zástupce velitele ocenění za službu
v ozbrojených silách ČR - stužka medaile I. stupně, medaile I. stupně a medaile II. stupně.
Oceněn byl i vítěz Běžecké ligy AČR v kategorii muži do 35 let Kryštof Vrána.
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Zazněla státní hymna, kterou zazpívala žákyně druhého ročníku Tereza Domesová. Náčelník
štábu ukončil nástup poděkováním všem, kdo se účastnil Přehlídky 2018. Mimo jiné řekl:
„Jsem hrdý na naše žáky a bylo mi ctí vést celek.“
Generál Pavel besedoval s žáky
Ve středu 14. listopadu 2018 jsme na naší škole přivítali armádního generála Petra Pavla.
Uplynulo již 6 let od jeho poslední návštěvy. Jsme potěšeni, že před ukončením aktivní
kariéry v AČR zavítal mezi naše žáky.
Velení školy v čele s velitelem plukovníkem gšt.
Zdeňkem Macháčkem přivítalo generála na půdě
školy a následně proběhla krátká prezentace, kde
došlo i na porovnání, co vše se od poslední návštěvy
změnilo. Během hovoru se dostalo na téma uplatnění
žáků po ukončení školy a budoucnost vojenského
školství. Následně došlo na prohlídku areálu školy,
během které mimo jiné navštívil hodinu angličtiny a shlédl ukázku MUSADO MILITARY
COMBAT SYSTEM.
Během besedy se žáky zodpověděl generál Pavel několik dotazů, které se mimo jiné týkaly
jeho plánů po ukončení kariéry v AČR, případné kandidatury na prezidenta a jeho působení
u mezinárodní mírové jednotky na Balkáně. Na závěr předal velitel pamětní odznak školy.
Jeho návštěvu u nás vystihuje zápis do kroniky: „Krátce před ukončením své dlouhé služby
v armádě mi bylo velkým optimismem a potěšením navštívit školu připravující budoucnost
naší armády.“
Podzimní výcvik žáků školy v přežití v tísni a ve střelecké přípravě
V průběhu měsíce října žáci 2. ročníků absolvovali v prostoru na Srnčí výcvik v přežití.
Jednotlivé čety formou blokové výuky
vyzkoušely

své

teoretické

znalosti

v praxi. Pod vedením našich instruktorů
se žáci přesunuli do stanoveného cíle,
kdy využili práci s buzolou a mapou.
Na místě si postavili přístřešky, kde
strávili noc venku v chladném počasí.
Ještě před tím ale rozdělali oheň,
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připravili nástrahy k obraně prostoru, uvařili si v polních podmínkách večeři a zajistili další
nezbytné. Ráno je opět čekala snídaně v lese, likvidace přístřešků, úklid prostoru a pěší
přesun zpět do areálu školy. Po návratu je čekalo vyčištění svěřené zbraně, ošetření
vojenského materiálu a tím pro ně tento blok výuky skončil.
V listopadu následoval výcvik ve střelbě z malorážkové pistole a malorážkové pušky na
školní střelnici v Linharticích. Při zakončení měli všichni možnost vyzkoušet i střelbu ze
signální pistole.
Ukázka práce Vojenské policie
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhla
beseda

žáků

praporčíkem

školy
Vojenské

s

vrchním
policie

a

vrchním praporčíkem Vojenské policie
Olomouc. Tentokrát si po nás připravili
nově i ukázku činnosti.
Nejprve skupina psovodů předvedla,
jak rychle jejich svěřenec dokáže nalézt drogu. Následovala ukázka bleskového zásahu
příslušníků zásahové skupiny při zadržení hledané osoby. Nakonec byly připraveny zbraně
a vybavení, které ke své práci denně používají, a byl i prostor pro dotazy. Na nástupiště školy
se přišlo podívat 150 žáků školy ze všech ročníků.
Pro zájemce z 3. a 4. ročníků pokračovala beseda na učebně, kde se dozvěděli důležité
informace, jak se stát v budoucnu příslušníkem Vojenské policie. Potěšilo nás, že oba
přítomní vrchní praporčíci jsou absolventi naší školy.
Výcvik před maturitou z vojenské profesní přípravy
Od 19. do 30. listopadu 2018 probíhal ve
vojenském

výcvikovém

prostoru

Libavá

komplexní polní výcvik 73. tankového praporu
s názvem COVEREX 2018. Výcviku se účastnili
mimo jiné i naši žáci ze 4. ročníků. Žáci oboru
vojenské lyceum v rámci praxe u útvarů AČR
absolvují komplexní polní výcvik, který má za cíl
studentům

přiblížit

reálný

život

vojáka

z povolání na nepřetržitém vojenském výcviku. K jednotlivým četám byli přiřazeni
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instruktoři, kteří mají za úkol nejen řídit výcvik po odborné stránce ale také předat zkušenosti,
které v průběhu kariéry nasbírali. Hlavním tématem výcviku byla vševojsková příprava. První
část se zaměřila na získání a osvojení teoretických znalostí k dané problematice. Nabyté
znalosti byly průběžně prověřovány v praxi. Žáci si podobně jako studenti UO prošli ženijní,
taktickou, střeleckou, zdravotní a chemickou přípravou. Vše bylo směřováno k úspěšnému
zvládnutí komplexního polního výcviku, který je čekal v druhé polovině. Pro žáky byl
připraven přesun s plnou polní do prostoru, kde bylo úkolem zaujmout rozmístění mimo boj
a připravit se na přečkání noci. Druhý den se vrátili do tábora, kde pro ně byla připravena
bojová hra družstev v podobě 9 stanovišť: CIED, rozebírání a skládání útočné pušky CZ
BREN na čas, ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), bojové drily a úkoly
z ženijní, spojovací, topografické a zdravotní přípravy. Během výcviku se žákům vystřídalo
různé počasí přes bláto, sníh až po mráz. Na závěr bylo vyhodnoceno nejlepší družstvo. Za
naši školu je to četa C4C.
Klání robotů jako v počítačové hře PAC-MAN
Ve středu 21. listopadu 2018 se žáci oboru Elektrotechnika opět zúčastnili dalšího ročníku
klání robotů Robosoutěž 2018 pro SŠ, kterou organizuje Elektrotechnická fakulta ČVUT
v Praze. V letošním roce soutěžily dva týmy se svými postavenými a naprogramovanými
autonomními roboty ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3 Education.
Složení týmů:
RobotsVSMT - Matěj Papežík, Zdeněk Houser, Vlastimil Burian
ILSáci - Šimon Trnka, Adam Forró, Denis Kubala
Úloha pro tento rok se jmenovala PAC-MAN. Zadání bylo inspirováno velmi oblíbenou
počítačovou hrou mezi malými i velkými hráči. Roboti se snažily v časovém limitu 90 sekund
projet bludištěm a nasbírat co nejvíce
bodů. Pro ztížení úlohy mohly být v
bludišti až tři duchové, kterých se
roboti nesměli dotknout. V prvních
kole musely týmy nasbírat minimálně
20 bodů, aby postoupily do další části
klání. To se našim robotům s rezervou
povedlo a tím se získalo dobré umístění
pro pokračování v soutěži. V konkurenci třiceti jedna týmů jsme se nemohly umístit hůře než
na 16. pozici.
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Ve druhé části jsme si nevedli vůbec špatně. Po dvou jízdách se nakonec tým RobotsVSMT
umístil na 13. místě. O poznání lépe si vedl tým ILSáci, který se po třech jízdách umístil na
9. místě. Přestože se nepovedlo postoupit do prosincového finále, soutěžící odjížděli ze
soutěže spokojeni a s nadšením pro řešení dalších zajímavých robotických úloh
v následujících ročnících.
Zavzpomínat na studium přijel generál Jiří Šedivý
Ve středu 11. prosince 2018 navštívil školu armádní generál ve
výslužbě Jiří Šedivý. Jako absolvent Vojenského gymnázia Jana
Žižky v Moravské Třebové se vrátil na začátek svého působení
v armádě.
Během návštěvy si prohlédl část areálu školy. Zavzpomínal, jak
škola vypadala při jeho působení. Potěšilo ho, že se areál
několikanásobně rozrostl a zmodernizoval. Proběhla beseda se
žáky prvních a druhých ročníků. Nejdříve jim shrnul celé své
působení v armádě. Mimo jiné popisoval svá studia v Americe
a zdůraznil i důležitost znalosti angličtiny. Poté odpovídal i na zvídavé dotazy žáků. Během
besedy několikrát zdůraznil: „Studujte, vzdělání je důležité. Neodkládejte to, teď když jste
mladí, je studium nejjednodušší.“ Při odpovědi na otázku mimo jiné generál Šedivý řekl:
„Nebojte se přijímat výzvy a buďte hrdí na to, že jste vojáci. Třeba mezi vámi sedí budoucí
náčelník generálního štábu.“ Pro všechny přítomné to bylo velmi zajímavé. Požádali jsme
i o zápis do kroniky školy.
Na závěr návštěvy byl připraven slavností oběd. Pan generál přizval tři žáky, kteří byli aktivní
během besedy, aby s nimi ještě mohl diskutovat. Pro žáky to byl nezapomenutelný zážitek
a další motivace ke studiu.
Slavnostní mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka
V pátek 7. prosince 2018 se již po několikáté v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze uskutečnila slavnostní mše svatá věnovaná hnutí Na vlastních nohou - Stonožka.
Již tradičně se účastnili i naši žáci a opět pomohli s pořadatelskou činností. Každoročně
předávají zástupci AČR obětní dary ve společnosti dětí ze škol, které s hnutím Stonožka
spolupracují. V letošním roce předával i velitel školy plk. gšt. Zdeněk Macháček. Po mši
svaté měli žáci možnost osobně se setkat s náčelníkem Generálního štábu AČR generálem
Alešem Opatou a třemi bývalými NGŠ Josefem Bečvářem, Petrem Pavlem a Pavlem Štefkou
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a také s Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou. Jak zmínila žákyně 1. ročníku
Vendula Kolaříková: „Byl to pro nás neuvěřitelný zážitek a budeme na to vzpomínat celou
svoji budoucí vojenskou kariéru.“ Přejeme hnutí Na vlastních nohou - Stonožka mnoho
dalších úspěchů, tak jako letošní úspěch v africké škole v Bangui.
Předvánoční klání robotů v Olomouci
Na závěr letošního roku se členové kroužku Mechatroniky a robotiky připravili na první účast
v soutěži malých robotů RoboTrip 2018, kterou organizovala SPŠ a SOU Uničov dne
6. prosince 2018. Oproti minulým letům se letošní ročník konal v prostorách spolupořadatele
- Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci. Soutěžící ze středních škol si
mohli vybrat z pěti disciplín - Stopař s překážkami, MiniSumo, Lego MiniSumo, Lego
konstruktér a Čárové bludiště. Zkušenější členové kroužku se rozhodli prověřit své technické
a programátorské dovednosti v disciplíně Lego konstruktér. Oba dvoučlenné týmy ILSáci
(Šimon Trnka a Adam Forró) a RobotsVSMT (Matěj Papežík a Vlastimil Burian) byly
vybaveny stavebnicemi LEGO Mindstorms EV3 Education. Konstrukční úloha autonomního
robota byla vyhlášena na místě soutěže. Doba pro splnění úkolu byla tři hodiny. Letošní
zadání bylo čistě vánoční: Pomoci Ježíškovi rozvést dárky různých barev do barevně
shodných míst. Začínající členové kroužku si vybrali disciplínu Stopař s překážkami.
Dvoučlenný tým Ganders (Vít Jaška a Karel Kubinec) si museli připravit robota ze stavebnice
LEGO Mindstorms EV3 Education, který dokáže zvládnout bez cizí pomoci tři různě náročné
trasy. První dráha byla různě se klikatící čára, druhá dráha obsahovala čáru různě se křížící
a občas lomenou, poslední dráha obsahovala překážky a přerušené úseky čáry. Týmu Ganders
se povedlo vyjezdit pěkné 9. místo v celkovém počtu 21 soutěžících.
Našim konstrukčním týmům se povedlo postavit a naprogramovat roboty a dosáhnout ve své
disciplíně skvělých výsledků.
Po

vyhodnocení

pomoci

Ježíškovi s dárky ILSáci
obsadili
1. místo a RobotsVSMT 2.
místo.

Týmům

ILSáci

a

RobotsVSMT blahopřejeme
k dosaženým výsledkům.
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Škola otevřela své brány
V pátek 14. prosince proběhl poslední ze
Dnů otevřených dveří. Celková bilance je
cca 1200 návštěvníků, kteří prošli branou
školy. Většinou se jednalo o zájemce
s doprovodem. Největší zájem byl o první
den, kdy si školu prohlédlo 520 návštěvníků.
Průběh je již zaběhnutý a vyzkoušený praxí.
Začíná prezentací v sále Na Písku, kde zazní základní informace o nabízených oborech,
průběhu školního roku, zájmových aktivitách a příjímacím řízení. Náčelník štábu zájemce po
prezentaci upozorňuje: „Každý rok zdůrazňujeme, že nelze mít 0 bodů z běhu nebo silové
disciplíny a přesto právě zde skončí čtvrtina uchazečů. Prosím trénujte, ať zvýšíte své šance.“
Následuje prohlídka školy v doprovodu žáků třetího ročníku a zde mají všichni prostor na
dotazy k běžnému životu ve škole a kdo jiný než právě žáci mohou dát odpovědi. Během
prohlídky je k vidění vše, co škola nabízí od učeben jak klasických tak odborných, přes
tělocvičny, sportoviště, prostory pro volnočasové aktivity po stravovací a ubytovací prostory.
Nejvíc atraktivní je ukázka MUSADO MILITARY COMBAT SYSTÉM v režii žáků.
Poslední zastávkou jsou rekrutační pracoviště Čechy a Morava. Zde si může zájemce
rezervovat termín ve vojenské nemocnici a vyplnit všechny potřebné formuláře. Je to první
krok k tomu stát se ve školním roce 2019/20 žákem buď oboru vojenské lyceum,
elektrotechnika nebo nově strojírenství.
Účast na krajském finále kvízu PLUS
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet proběhla online soutěž žáků základních
a středních škol. Při správném zodpovězení dvaceti kvízových otázek z oblasti bezpečného
chování

na

internetu

se

úspěšní

soutěžící stali pokročilejšími řešiteli
a mohli se zúčastnit soutěže kvíz PLUS.
Pět nejrychlejších žáků ze 120, kteří
úspěšně kvíz PLUS vyřešili, se utkalo
6. prosince 2018 ve finálovém kole v
Pardubicích.
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Z naší školy byli pozváni do krajského finále dva žáci. Pozvání přijal a zúčastnil se žák
1. ročníku ze třídy C1B Petr Bednařík, který obsadil celkově v kraji pěkné 4. místo. V počtu
žáků, kteří vyzkoušeli soutěžní kvíz, se naše škola umístila na 3. místě v Pardubickém kraji.
Významný rok 2018 pomalu končí
Poslední

nástup

školy v

roce

2018

proběhl

v pátek

21. prosince. Pomyslně jsme se tak rozloučili s rokem plným
oslav a velké vojenské přehlídky spojených se 100. výročím
republiky.
V průběhu nástupu byli žáci seznámeni s novým velitelem čety
nadporučíkem Janem Zaplatilem a učitelem vojenského
managementu

nadporučíkem

Tomášem

Plocrem.

Za

bouřlivého potlesku se rozloučil s kariérou v armádě major
Antonín Medřík.
Nezapomnělo se ani na ocenění sportovních výkonů žáků. Velitel školy všem popřál příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný start do nového roku. Následovalo stažení státní vlajky
a za zvuku slavnostního pochodu byl nástup ukončen. V roce 2019 na shledanou.
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