V souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává velitel
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK tuto výroční zprávu za Vyšší odbornou školu
při VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.
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1. Základní údaje o škole
V souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 220/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydávám tuto
výroční zprávu.
Název
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové
Sídlo
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, 571 01
Zřizovatel školy
Zřizovatelem VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové je Ministerstvo obrany České republiky.
Přehled oborů vzdělání
a) denní středoškolské studium v oborech vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum,
26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství
b) nástavbové maturitní studium v oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání
c) vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru 91-11-N/1 Ochrana vojsk a obyvatelstva
Údaje o velení
Dostupné na URL - https://www.vsmt.cz/files/kontakty/veleni.aspx
Adresa pro dálkový přístup
Datová schránka ID - 77rere4
Organizační struktura
Statutárním orgánem je velitel plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK, zástupcem velitele
podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ.
Charakteristika školního roku, splnění hlavních úkolů školy
Organizace a provedení školního roku byly v souladu s platnou legislativou a schválenými
školními vzdělávacími plány. Hlavní úkoly školy byly splněny.
Personální zabezpečení školy, údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Škola je k zajištění splnění vzdělávacích cílů dostatečně personálně naplněna. Na výuku
jednotlivých předmětů bylo v daném roce využito dostatek kvalifikovaných vyučujících
v souladu se vzdělávacími cíli. Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo
v souladu se schváleným personálním záměrem.
Školská rada není zřízena na základě § 172 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to vzhledem
k výjimečnosti školy, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové
k 1. září 2020
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2. Charakteristika školního roku 2019/2020
Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové zabezpečovala výuku pro studenty prvního
ročníku tříletého kombinovaného studia na základě nové akreditace MŠMT na roky 2015 až
2021. Výuka probíhala podle schválených učebních plánů a programů s odpovídajícím
personálním i materiálním zabezpečením.
Zabezpečení výuky
Hlavním úkolem Vyšší odborné školy MO a oddělení vzdělávání bylo ve školním roce
2019/2020 všestranně zabezpečit výuku jak po personální tak i materiální stránce. Vytvořit
podmínky, při kterých by došlo k minimálnímu narušení průběhu školního roku. Hlavní úkoly
výchovně vzdělávacího procesu byly u prvního ročníku kombinovaného studia ve školním
roce 2019/2020 splněny beze zbytku.
3. Přehled oborů vzdělání
Obor vzdělávání:

91-11-N/01 Ochrana vojsk a obyvatelstva

Vzdělávací program: Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
Délka přípravy:

3 roky (6 období)

Studijní obor:

pro vojáky z povolání, občanské
a zájemce z civilního prostředí

Podmínky přijetí:

střední vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost uchazeče,
čistý trestní rejstřík

Způsob ukončení:

absolutorium

Vzdělání:

vyšší odborné vzdělání

zaměstnance

resortu

MO

Popis oboru vzdělání
Po ukončení studia dovedou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohrožení
obyvatelstva a ozbrojených složek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik, podílet se
na efektivním řešení mimořádných a krizových situací a následném obnovení normálního
stavu. Pro tyto dovednosti připraví škola posluchače jak teoreticky, tak i prakticky.
Obsah výuky je strukturován do následujících oblastí: společenskovědní obory, státní
a veřejná správa, mezinárodní vztahy, krizové řízení a odborná praxe. Na přípravu
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v teoretických disciplínách navazuje praktická výuka, která je realizována především
na letních a zimních soustředěních.
V průběhu praktické výuky získávají studenti potřebné odborné dovednosti a návyky, dochází
ke zvýšení odolnosti posluchačů vůči fyzické a psychické zátěži při řešení úkolů ochrany
vojsk a obyvatelstva v krizových situacích.
4. Personální zabezpečení školy
Ve školním roce 2019/2020 ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva
obrany v Moravské Třebové pracovalo 108 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

prap. Stanislav SMITAL

Náčelník oddělení logistiky

mjr. Ing. Jiří JONÁŠ

Vedoucí

starší

důstojník-specialista pplk. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.

oddělení vzdělávání
Metodik oddělení vzdělávání

o. z. Ing. Lenka LAZAROVÁ

Celkový přehled o vzdělání pedagogických pracovníků
Vzdělání

CSc.

Vysokoškolské 1

PhD.

Mgr.

MBA

Ing.

1

3

1

2

RN
Dr.

1

Pedagogický sbor VOŠ MO v počtu 9 je plně kvalifikován.
5. Přijímací řízení
Podle vyhlášky MO č. 220/2007 Sb., v pzdějším znění, kterou se pro školy a školská zařízení
zřizovaná Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, se ve
školním roce 2019/2020 otevřel 1. ročník kombinovaného studia.
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6. Počty studentů

Ženy
Muži

Počet
přihlášených
1

Přijímací
řízení
1

Počet
přijatých
1

Zahájení
studia
1

8

8

8

816

Úroveň
vzdělání
1 x maturita
7 x maturita,
1 x Ing. Mgr.

Ve školním roce 2019/2020 se vzdělávání ve VOŠ při VSŠ v VOŠ MO v Moravské Třebové
účastnilo 9 studentů.
7. Proces vzdělávání
Na základě provedených abdikací bylo odbornými komisemi zjištěno, že výuka
v jednotlivých předmětech probíhala v maximálním souladu se stávající úrovní poznání
pedagogické vědy. Žádná doporučení pro zlepšení nebyla vydána ani realizována.
8. Výsledky vzdělávání studentů
Ve školním roce 2019/2020 se absolutoriun nekonalo z důvodu absence závěrečného ročníku
VOŠ MO.
9. Prevence rizikového chování
Hlavní úkoly v oblasti prevence rizikového chování (P-RCH) u VOŠ MO byly splněny.
Studenti byli seznámeni s potencionálními riziky v rámci přednášky vedené pedagogem
volného času o. z. Mgr. Václavem KOSTELNÍKEM. Rovněž byli seznámeni s možnostmi
a pravidly využití jednotlivých sportovišť v rámci SDM Moravská Třebová.
Studenti využívali sportovní a zájmové volnočasové aktivity, realizované v prostorách školy
do měsíce března 2020 (školní klub, knihovna školy, tělocvičny, venkovní sportoviště
a saunu). Vzhledem k aktuální virologické situaci byly veškeré vnější aktivity od měsíce
dubna 2020 pozastaveny.
Během školního roku nebylo u studentů zjištěno žádné rizikové chování - viz Výroční zpráva
VSŠ MO 2019/2020.
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10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2019/2020 byla školou vypracována nabídka vzdělávacích kurzů pro vojáky
z povolání a občanské zaměstnance rezortu Ministerstva obrany ČR v rámci celoživotního
vzdělávání - viz Výroční zpráva VSŠ MO 2019/2020.
VOŠ při VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové úzce spolupracuje s UO Brno. V rámci
jednotlivých exkurzí na UO Brno byly studentům VOŠ při VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové detailně prezentovány možnosti pokračujícího studia na UO Brno.
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2019/2020 byly ve VSŠ a VOŠ MO realizovány různé projekty
- viz Výroční zpráva VSŠ MO 2019/2020.
V hodnoceném období se VOŠ při VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové těchto progamů
neúčastnila.
12. Výsledky kontrolní činnosti a poskytování informací
Při kontrolách ve školním roce 2019/2020 u VOŠ MO nebyly dle zjištění kontrolních orgánů
zjištěny žádné nedostatky. Výuka probíhala podle schválené učební dokumentace a podle
plánu soustředění. Dokumentace školy byla vedena průběžně a bez závad - viz Výroční
zpráva VSŠ MO 2019/2020.
Požadavky na poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v průběhu školního roku 2019/2020 nebyly. Průběžně byly studentům
podávány informace o studijních výsledcích.
Ve školním roce 2019/2020 nebyla Českou školní inspekcí provedena kontrola u VOŠ MO.
Vyhodnocení úrazů ve škole
U VOŠ MO nebyly ve školním roce 2019/2020 řešeny žádné úrazy.
13. Stav a modernizace učební výcvikové základny
Studenti mají k dispozici vlastní učebnu, která je vybavena nových nábytkem, stolním
počítačem pro vyučujícího a dataprojektorem s možností připojení k přenosnému počítači.
V učebně je dále nainstalován whiteboard a černobílá tiskárna.
Ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího procesu v rámci výuky anglického jazyka bude
učebna VOŠ dovybavena promítacím plátnem a bezdrátovým připojení k internetu. Dále se
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počítá s instalací implementované náhlavní soupravy a dotykového zobrazovacího zařízení na
všechna pracoviště studentů umožňující diferenciovaný přístup k probírané tématice a rovněž
umožňující individuální tempo výuky ve 3 režimech - výklad, výklad s procvičováním
a přezkoušení tak, aby vyučující měl vždy v reálném čase přehled o pokroku jednotlivých
studentů, o množství probraného učiva a o výsledcích jednotlivých přezkoušení.
14. Základní údaje o hospodaření školy
Škola je financována z rozpočtu MO ČR jako součást VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.
Výhradně na VOŠ MO byly čerpány prostředky na odměny externím učitelům, které
nepřesáhly plánovaný rozpočet pro školní rok 2019/2020.
VSŠ a VOŠ MO není jen školou a ubytovacím zařízením, ale i zařízením vojenským, které
plní úkoly spojené s činností ozbrojených sil České republiky - viz Výroční zpráva
VSŠ MO 2019/2020.
15. Závěr
Ve školním roce 2019/2020 probíhala činnost VOŠ MO v rámci VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové v souladu s plánem činnosti na kalendářní rok. Studenti absolvovali předepsaný
počet hodin v jednotlivých vyučovacích předmětech pod vedením těchto lektorů:
- Informatika (včetně přípravy na získání mezinárodního certifikátu ECDL) - Mgr. Ludmila
PĚNČÍKOVÁ, o. z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ
- Dějiny vojenství - bývalý ředitel Krajského Vojenského velitelství Pardubice - plk.
v. z. Ing. František HLAVÁČEK
- Základy práva - právní poradce velitele VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová - npor. Mgr.
Michaela MACOUNOVÁ a speciální pedagog pro výkon trestu odnětí svobody pan
Květoslav VLASÁK
- Filozofie a Sociologie - PhDr. Miloslav STEHLÍK, CSc., vedoucí psychologické
laboratoře CASRI
- Ochrana vojsk a obyvatelstva - bývalý zpravodajský náčelník Krajského vojenského
velitelství Pardubice - kpt. v. z. Ing. Josef NYKODÝM, krizový manažer - Městský úřad
Ústí nad Orlicí
- Anglický jazyk - Mgr. Karel VOSTRÝ, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci a absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni,
rozšířená aprobace o anglický jazyk pro III. stupeň

10

