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 obory vzdělání 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 vzdělání 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 31. srpnu 2020
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2. Charakteristika školního roku 2019/2020
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 pandemií COVID-19, dále účastí žáků na akcích organizovaných
rezortem MO a následně na akcích spojených s reprezentací školy jak v rámci rezortu MO,
tak v civilním sektoru. Výuka probíhala až do vyhlášení nouzového stavu spojeného
s pandemií COVID-19 organizovaně a tématické plány byly plněny ve všech předmětech na
odpovídající úrovni. V návaznosti na hygienicko-epidemická opatření vyhlášená hlavní
hygieničkou rezortu MO došlo v průběhu 2. pololetí školního roku k uzavření školy, žáci byli
posláni domů a přešlo se na distanční formu vzdělávání. 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 v důsledku nuceného přechodu na distanční
formu vzdělávání mírně pohoršily. V 2. pololetí školního roku se pedagogický sbor oddělení
vzdělávání v návaznosti na doporučení MŠMT 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 oboru vzdělání 26-41-L/01 Elektrotechnika VSŠ MO úzce spolupracuje se Střední
odbornou školou a Středním odborným učilištěm Lanškroun, které pro naše žáky
zabezpečovalo 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 - specialista vzdušných sil

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 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 - specialista vzdušných sil (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
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pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, servisní,
údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických systémech daného oboru.
Výchovně-vzdělávací proces je zaměřen na poznávání nových vývojových trendů, které jsou
rozhodujícími atributy v turbulentním technickém rozvoji elektroniky a elektronických
systémů. Po zvládnutí teoretické a praktické výuky se žák stane specialistou se širokým
všeobecným i odborným rozhledem. Může se ucházet o navazující studium na vysokých
školách odpovídajícího zaměření.
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.
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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

nprap. Stanislav SMITAL

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

5

19

9

1

Bez titulu
s pedagogickým vzděláním
5

Pedagogický sbor v počtu 40 byl plně kvalifikován.
5. Přijímací řízení
Čtyřleté denní studium
První kolo přijímacího řízení se pro čtyřleté denní studium oborů vzdělání78-42-M/07
Vojenské lyceum, 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství konalo v řádném
termínu dne 8. června 2020 a v náhradním termínu dne 23. června 2020 (pro uchazeče, kteří
byli řádně omluveni). Uchazeči vykonali jednotnou (státní) zkoušku z matematiky
a z českého jazyka a literatury. Zkouška z tělesné výchovy (školní) byla na základě
rozhodnutí hlavní hygieničky MO zrušena bez náhrady.
Zájem o studium oboru vzdělání VL byl značný. Bylo podáno celkem 260 přihlášek
(163 chlapců a 97 dívek). K přijímacím zkouškám do Moravské Třebové se dostavilo
199 uchazečů (130 chlapců a 69 dívek). Přijímací zkoušky na jiné škole konalo 46 uchazečů
(27 chlapců a 19 dívek). Pro školní rok 2020/2021 bylo plánováno přijetí 45 - 96 uchazečů
s místem studia v Moravské Třebové.
Do studia oboru vzdělání EL bylo podáno celkem 51 přihlášek (45 chlapců a 6 dívek).
K přijímacím zkouškám do Moravské Třebové se dostavilo 33 uchazečů (30 chlapců
a 3 dívky). Přijímací zkoušky na jiné škole konalo 16 uchazečů (13 chlapců a 3 dívky). Pro
školní rok 2020/2021 bylo plánováno přijetí 15 - 32 uchazečů s místem studia v Moravské
Třebové.
Do studia oboru vzdělání ST bylo podáno v 1. kole přijímacího řízení 41 přihlášek
(34 chlapců a 7 dívek). K přijímacím zkouškám do Moravské Třebové se dostavilo
28 uchazečů (23 chlapců a 5 dívek). Přijímací zkoušky na jiné škole konalo 9 uchazečů
(7 chlapců a 2 dívky). Pro školní rok 2020/2021 bylo plánováno přijetí 15 - 30 uchazečů
s místem studia Sokolov.
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Dne 8. července 2020 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání ST a to z důvodu
doplnění počtu přijatých uchazečů z 1. kola. Přijímací zkoušky se nekonaly. Uchazeči byli
přijati na základě výsledků z 1. kola. V 2. kole bylo podáno 11 přihlášek (10 chlapců
a 1 dívka). Předpokládaný počet přijatých uchazečů byl 1 - 11.
Směrné číslo pro přijetí ke studiu na školní rok 2020/2021 bylo Oddělením vzdělávací
politiky a vojenských škol Sekce státního tajemníka v Ministerstvu obrany stanoveno pro
místo studia Moravská Třebová na 45 - 96 žáků oboru VL a na 15 - 32 žáků oboru EL. Pro
místo studia Sokolov oboru ST se jednalo o 15 - 30.
Na základě výsledků přijímacího řízení bylo ke studiu do prvního ročníku přijato celkem 96
žáků oboru vzdělání VL (61 chlapců a 35 dívek), 24 žáků oboru vzdělání EL (23 chlapců
a 1 dívka), 29 žáků oboru vzdělávání ST (28 chlapců a 1 dívka). Svůj zájem o studium na
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové potvrdilo odevzdáním zápisového lístku do oboru
vzdělání VL 96 uchazečů (61 chlapců a 35 dívek), do oboru vzdělání EL 24 uchazečů
(23 chlapců a 1 dívka) a do oboru vzdělání ST 29 uchazečů (28 chlapců a 1 dívka).
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 15 přihlášek
(15 mužů a 0 žen) a přijímacích zkoušek se zúčastnilo 13 uchazečů (13 mužů a 0 žen). Všech
13 uchazečů splnilo podmínky a kritéria přijímacího řízení a bylo přijato ke studiu.
Přehled o přijímacím řízení
Čtyřleté denní studium
Obor vzdělání: 78-42-M/07 Vojenské lyceum
Počet uchazečů
Forma

Směrné

vzdělávání

číslo

Celkem
přihlášek

Čtyřleté
denní
studium
Celkem

45 - 96

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

163 Ch

157 Ch

61 Ch

61 Ch

61 Ch

61 Ch

97 D

88 D

35 D

35 D

35 D

35 D

260

245

96

96

96

96
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Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika (počty souhrnně za obě kola přijímacího řízení)
Počet uchazečů
Forma

Směrné

vzdělávání

číslo

Celkem
přihlášek

Čtyřleté
denní

15 - 32

studium
Celkem

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

45 Ch

43 Ch

23 Ch

23 Ch

23 Ch

23 Ch

6D

6D

1D

1D

1D

1D

51

49

24

24

24

24

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

Směrné

vzdělávání

číslo

Celkem
přihlášek

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

Čtyřleté
denní
studium

15 - 30

34 Ch

30 Ch

17 Ch

17 Ch

17 Ch

17 Ch

7D

7D

1D

1D

1D

1D

10 Ch

10 Ch

10 Ch

10 Ch

10 Ch

10 Ch

1D

1D

1D

1D

1D

1D

52

48

29

29

29

29

1. kolo
Čtyřleté
denní
studium

1 - 11

2. kolo
Celkem

Tříleté dálkové studium
Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Počet uchazečů
Forma
vzdělávání

Směrné
číslo

Celkem
přihlášek

Tříleté
dálkové
studium
Celkem

30

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato

Nastoupilo

ke studiu

ke studiu

Celkem nastoupilo

15 M

13 M

13 M

13 M

13 M

0Ž

0Ž

0Ž

0Ž

0Ž

15

13

13

13

13
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6. Počty žáků
Ve školním roce 2019/2020 měla VSŠ a VOŠ MO celkem 16 čet s 428 žáky (359 žáků
čtyřletého denního studia a 69 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. 2020 (po opravných zkouškách)
V průběhu školního roku 2019/2020 ukončilo, přerušilo nebo nepostoupilo do vyššího
ročníku studia 30 žáků denního studia a 11 žáků dálkového studia.
Počty žáků

Přestup z jiné

Ukončení a opravné

po opravných zkouškách

střední školy

zkoušky v srpnu

k 31. 8. 2020

(+)

(-)

26

22

2

4

24

27

19

3

8

C1C

25

28

22

3

6

E1A

20

20

18

-

2

C2A

24

24

21

-

3

C2B

19

19

18

-

1

C2C

18

18

16

-

2

E2A

25

25

24

-

1

C3A

25

25

24

-

1

C3B

21

21

21

-

-

C3C

19

19

17

-

2

E3A

24

24

24

-

-

C4A

24

24

24

-

-

C4B

24

24

24

-

-

C4C

19

19

19

-

-

E4A

17

16

16

-

-

T1A

16

16

13

-

3

T1B

15

15

12

-

3

T2A

19

19

14

-

5

T3A

19

19

19

-

-

Celkem

421

428

387

8

41

Počty žáků

Počty žáků

k 1. 9. 2019

k 4. 9. 2019

C1A

24

C1B

Četa
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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 2019/2020 bylo ke dni 29. května 2020 (z důvodu COVID-19
proběhla klasifikace žáků k tomuto uvedenému datu) klasifikováno celkem 398 žáků
1. - 4. ročníku VL, EL a 1. - 3. ročníku PO. Z tohoto počtu bylo 338 žáků čtyřletého denního
studia a 60 žáků tříletého dálkového studia.
Čtyřleté denní studium
Z celkového počtu 338 žáků prospělo 15 žáků s vyznamenáním, 311 prospělo a 12
neprospělo.
Tříleté dálkové studium
Z celkového počtu 60 žáků prospělo 55 žáků a 3 žáci neprospěli.
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Studijní výsledky
Prospěl
Typ studia

Počet žáků

Prospěl

s vyznamenáním

Neprospěl

Nehodnocen

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Čtyřleté denní

338

15

4,44

311

92,01

12

3,55

-

-

Tříleté dálkové

60

2

3,33

55

91,67

3

5

-

-

Čtyřleté denní studim
Četa

Hodnocení

Počet
žáků

V

P

5

Průměrný
N

prospěch

Třídní učitel

C1A

24

-

21

3

-

2,62

o. z. Mgr. Radek KONEČNÝ

C1B

22

2

17

3

-

2,48

o. z. Mgr. Barbora VACKOVÁ

C1C

22

1

20

1

-

2,18

o. z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ

E1A

18

-

18

-

-

1,91

o. z. Mgr. Pavlína JANDLOVÁ

C2A

22

1

20

1

-

2,51

o. z. Mgr. Ivana JÍLKOVÁ

C2B

18

3

15

-

-

2,26

o. z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

C2C

18

-

16

2

-

2,71

o. z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ

E2A

25

-

24

1

-

2,41

mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK

C3A

24

-

24

-

-

2,35

o. z. PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ

C3B

21

4

17

-

-

2,14

o. z. Ing. Igor FABIAN

C3C

17

-

17

-

-

2,24

kpt. Ing. Petr HENDRYCH

E3A

24

2

21

1

-

2,32

o. z. Gabriela OŠKEROVÁ

C4A

24

2

22

-

-

2,32

o. z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ

C4B

24

-

24

-

-

2,33

npor. Mgr. Olga JURÁNKOVÁ

C4C

19

-

19

-

-

2,74

o. z. RNDr. Hana NEČASOVÁ

E4A

16

-

16

-

-

2,22

o. z. Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL

Celkem

338

15

311

12

-

2,36

-

Z celkového počtu 338 žáků konalo opravnou zkoušku za 1. - 4. ročník 12 žáků
v srpnu, 5 žáků neprospělo a z důvodu nepostoupení do vyššího ročníku ukončilo studium ke
dni 31. srpna 2020.
Klasifikaci za 1. - 3. ročník uzavřelo 60 žáků.
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Tříleté dálkové studium
Četa

Hodnocení

Počet

Průměrný

Třídní učitel

žáků

V

P

5

N

prospěch

T1A

13

2

11

-

-

2,23

o. z. Mgr. Bc. Richard CVRKAL

T2A

13

-

12

1

-

2,42

o. z. Ing. Otto VAIS

T3A

15

-

13

2

-

2,89

o. z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ

T3B

19

-

19

-

-

2,66

o. z. Mgr. Hana OYELAKIN FERLÍKOVÁ

Celkem

60

-

55

3

-

2,55

Z celkového počtu 60 žáků konali opravnou zkoušku za 1. - 3. ročník 3 žáci v srpnu, 2 žáci
neprospěli a zažádali o opakování ročníku.
Opravné zkoušky a uzavření klasifikace ostatních předmětů proběhlo ve dnech 24. - 25. srpna
2020.
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky se uskutečnily v jarním a podzimním období. V návaznosti na pandemii
COVID-19 a uzavření škol proběhl jarní termín v měsíci červnu. Podzimní termín se konal
v řádně stanoveném období. Písemné práce z českého jazyka a literutury a jazyka cizího byly
v obou obdobích vypuštěny. Společná část maturitní zkoušky ve formě didaktických testů se
konala ve dnech 1. - 2. června (jarní období) a 2. - 3. září 2020 (podzimní období). Profilová
a ústní část společných maturitních zkoušek se pro všechny obory a formy studia konala ve
dvou týdnech, a to 15. - 19. a 22. - 26. června 2020. Náhradní a opravné maturitní zkoušky
profilové části se konaly ve dnech 10. a 11. září 2020. Praktické maturitní zkoušky žáků
čtyřletého denního studia oboru vzdělání VL se konaly ve dnech 9. - 12. června 2020
(v podzimním období dne 11. září 2020), oboru vzdělání EL ve formě obhajoby dokumentace
a výrobku v rámci profilové a ústní části společných maturitních zkoušek ve dnech
15. - 19. června 2020 a žáků tříletého dálkového studia oboru vzdělání PO proběhly dne
12. června 2020.
Maturitní zkoušky byly i přes pandemii COVID-19 covid 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 požadované úrovni.
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Organizačně pak dobře zabezpečili hladký průběh maturit příslušníci velitelského sboru,
třídní učitelé o. z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ, npor. Mgr. Olga JURÁNKOVÁ,
o. z. RNDr. Hana NEČASOVÁ, o. z. Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL, o. z. Ing. Otto VAIS
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 83 žáků. Na základě rozhodnutí MŠMT
všichni při závěrečné klasifikaci prospěli a byli připuštěmi k maturitám. Maturitní zkoušky
konalo tedy 83 žáků, z daného počtu neprospělo 11 žáků, a to celkem z 5 maturitních zkoušek
(ve společné části maturitní zkoušky 3 žáci z didaktického testu z matematiky, 5 žáků z ústní
části českého jazyka a literatury a v profilové části maturitní zkoušky 2 žáci z ústní zkoušky
z elektrotechniky, 1 žák z ústní zkoušky ze strojírenské technologie a 4 žáci z praktické
maturitní zkoušky z vojenské profesní přípravy - 1 žák z čety C4C z důvodu zdravotní
indispozice ze zkoušky omluven).
Hodnocení
Četa

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

C4A

24

21

88

3

12

C4B

24

24

100

0

0

C4C

19

13

68

5

26

E4A

16

13

81

3

19

Celkem

83

71

86

11

13

Tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 19 žáků. Na základě rozhodnutí MŠMT
všichni při závěrečné klasifikaci prospěli a byli připuštěmi k maturitám. Maturitní zkoušky
konalo tedy 19 žáků, z daného počtu neprospělo 5 žáků, kteří byli ve společné části maturitní
zkoušky neúspěšní z didaktického testu z matematiky a 1 z nich současně z ústní části
z anglického jazyka. Z důvodu služební neschopnosti byl 1 žák z maturitních zkoušek
omluven, 1 žák se bez omluvy nedostavil - neomluven.
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Hodnocení
Četa

Klasifikováno

T3A

19

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

12

63

5

26

Souhrn výsledků maturitních zkoušek
Hodnocení
Forma vzdělávání
Denní a dálkové studium

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

83

81

16

16

102

Kurzy ECDL
Pod vedením o. z. Ing. Pavla NAVRÁTILA a o. z. Antonína NOVÁKA byly organizovány
kurzy výpočetní techniky zaměřené zejména na přípravu k mezinárodním testům počítačové
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 2019/2020 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
ECDL pro začátečníky

Termín

Délka

9. - 27. 9. 2019

Tvorba webových stránek 7. - 25. 10. 2019

Plánovaný

Skutečný

počet

počet

3 týdny

12

4

3 týdny

12

zrušen pro

a publikování na internetu
ECDL pro začátečníky

nenaplnění
10. - 28. 2. 2020

Tvorba webových stránek 30. 3. - 9. 4. 2020

3 týdny

12

12

3 týdny

12

zrušen pro

a publikování na internetu
ECDL pro pokročilé

nenaplnění
1 týden

7. - 25. 9. 2020

12

zrušen pro
nenaplnění
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Jazykové zkoušky STANAG 6001
Přehled jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2019/2020.
Četa

Počet
žáků

Angličtina

Němčina

Ruština

Francouzština

C1A

26

I.
-

II.
1

II
I.-

I.
-

II.
-

III.
-

I.
-

II.
-

I.
-

II.
-

C1B

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E1A

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2A

24

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

C2B

19

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

C2C

18

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

E2A

25

-

4

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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C4A

24

4

28

-

4

-

-

8

-

-

-

C4B

24

9

24

-

7

1

-

8

-

-

-

C4C

19

3

21

-

-

-

-

4

-

-

-

E4A

27

4

16

-

-

-

-

4

-

-

-

Celkem

360

20

126

-

17

-

-

31

-

-

-

9. Prevence rizikového chování
Hlavní úkoly v oblasti prevence rizikového chování personálu byly realizovány dle přijaté
Koncepce prevence rizikového chování personálu na období let 2015 - 2019 a v souladu
s RMO č. 56/2015 k primární prevenci rizikového chování personálu rezortu MO a Prioritami
primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO na rok 2019 a 2020. Cílem bylo
zabezpečit cílenou osvětu a vzdělávání pro žáky, studenty a zaměstnance školy v oblasti
drogových a nedrogových závislostí, nebezpečí léků jako droga (anabolické steroidy), agrese
v různých sociálních situacích, rizikového chování v dopravě, etikety a základů
společenského chování a zdravého životního stylu. Dále pokračovat ve spolupráci s CASRI
Praha, příspěvkovou organizací MO a Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí
v procesu průběžného monitorování psychického a fyzického stavu včetně použití zátěžových
testů k optimalizaci výchovného procesu žáků školy. Organizačně a kvalitně zabezpečit
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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 2019/2020
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 a s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí.
Ve školním roce 2019/2020 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. Pavel RAJJ
mjr. Ing. Pavel ŠŤASTNÝ
npor. Mgr. Michaela MACOUNOVÁ
nprap. Tomáš REIMER
o.z. Ing. Miroslav KOLAŘÍK

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
o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK
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Velitel školy plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK byl pravidelně seznamován se závěry
a činností útvarové komise pro P-RCH a s čerpáním finančních prostředků vyčleněných na
realizaci jednotlivých programů v oblasti P-RCH.
Přidělené finanční prostředky na zabezpečení P-RCH byly hlavně směřovány na cílové
skupiny z řad žáků čtyřletého studia školy. Finanční zajištění prevence RCH umožnilo škole
zabezpečit plnohodnotné a rozmanité volnočasové aktivity v oblasti zájmové, sportovní
a kulturní. 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
2019/2020 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, zbrání a výbušnin v areálu VSŠ a VOŠ MO
V průběhu školního roku bylo provedeno:
1) 484 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: 478
- pozitivní: 6
2) 103 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu u VZP před
zahájením VOP - Střelecká příprava s výsledkem:
- negativní: 103
- pozitivní: 0
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3) 3 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.
4) 1 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.
5) 140 kontrol na přítomnost THC v těle u žáků VSŠ MO. Kontrola byla provedena rozborem
z moči, zdravotním personálem VZ 684804 - ÚzdrSl Moravská Třebová:
- negativní: 140
- pozitivní: 0
Pro kontrolní činnost v součinnosti s VZ 684804 byly z prostředků na P-RCH pořízeny
diagnostické testy na THC v celkové výši 7.627,84,- Kč. Dále byla provedena kalibrace u 3 ks
diagnostických přístrojů na detekci alkoholu nakoupených v předchozích letech z finančních
prostředků na P-RCH (IPP) v celkové výši 1.270,50,- Kč.
Pro žáky školy byly, nad rámec školních vzdělávacích programů, zabezpečeny odborné
přednášky „Drogové a nedrogové závislosti“, „Léky jako drogy - anabolické steroidy“,
„Zdravý životní styl“ a „Rizikové chování v dopravě“. Přednášky byly zabezpečeny OdHS
AP AČR prostřednictvím rezortních lektorů.
Vzdělávání stálého stavu VSŠ a VOŠ MO proběhlo dne 18. 4. 2019 v rozsahu
4 vyučovacích hodin. Rezortními lektory byla profesionálně odpřednášena následující témata:
1) Agrese v různých sociálních situacích (90 minut)
2) Etiketa (90 minut)
Závazná realizace jednoho z témat doporučených Rezortní komisí pro prevenci RCH
a stanovený rozsah vzdělávání v oblasti prevence byl splněn. Účast: VZP 80 % 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, vzdělávací 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 a Brně.
Na realizaci kulturních, vzdělávacích a společenských volnočasových aktivit byly pořízeny
z prostředků P-RCH vstupenky a poukázky na níže uvedené akce:
- divadelní představení „Petrolejové lampy“ (pro 45 osob v celkové výši 9.247,- Kč)
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- divadelní představení „Saturnin“ (pro 45 osob v celkové výši 6.882,- Kč)
- divadelní představení „Kráska a zvíře“ (pro 45 osob v celkové výši 15.480,- Kč)
- divadelní představení „Koule“ (pro 400 osob v celkové výši 20.100,- Kč)
- kino - Multikina na 2D (550 ks v celkové výši 70.950,- Kč)
- výstava „Poklad Inků“ (pro 46 ks v celkové výši 8.360,- Kč)
V rámci řízených volnočasových aktivit u VSŠ a VOŠ MO byla žákům ve školním roce
2019/2020 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. Knižní fond knihovny školy byl
z prostředků P-RCH rozšířen o knihy korespondujících s oblastí drogové prevence, rizikového
chování a zdravého životního stylu v celkové výši 27.702,- Kč.
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, Mohelnici a blízkém okolí. Pro realizaci sportovních volnočasových
aktivit byly zakoupeny z P-RCH vstupenky a permanentky na:
- plavání v krytém plaveckém bazénu (600 vstupů v celkové výši 27.000,- Kč)
- cvičení v posilovně (2.000 vstupů v celkové výši 72.000,- Kč)
- squash (4 ks permanentek v celkové výši 12.076,- Kč)
V rámci řízených volnočasových aktivit u VSŠ a VOŠ MO byly žákům ve školním roce
2019/2020 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 34.388,20,- Kč a to zejména na pořízení těchto sportovních potřeb
a sportovního vybavení:
- florbalová branka 160 x 115 cm (2 ks v celkové výši 5.445,- Kč)
- tatami žíněnka 104 x 140 x 4 cm (18 ks v celkové výši 8.820,90,- Kč)
- raketa na tenis (8 ks v celkové výši 7.018,- Kč)
- činka kettleball 4 kg (4 ks v celkové výši 459,80,- Kč)
- činka kettleball 8 kg (4 ks v celkové výši 1.016,40,- Kč)
- činka kettleball 12 kg (2 ks v celkové výši 713,90,- Kč)
- míč kopaná (4 ks v celkové výši 7.986,- Kč)
- míč beachvolejbal (4 ks v celkové výši 1.960,20,- Kč)
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- míčky na tenis (10 tub po 4 ks v celkové výši 968,- Kč)
Školní poradna pracovala v školním roce 2019/2020 ve složení: psycholog školy, metodik
prevence a výchovný poradce.
Na realizaci projektů P-RCH u VSŠ a VOŠ MO bylo ve školním roce 2019/2020 přiděleno
318.600,- Kč. Realizace jednotlivých projektů byla především zaměřena na cílovou skupinu
žáci a studenti VSŠ a VOŠ MO (360 osob) a dále pak na stálý stav VSŠ a VOŠ MO (vojáci
z povolání a občanští zaměstnanci v celkovém počtu 106 osob).
Cíl: 120304011100 - Komplexně realizovat program integrované protidrogové politiky
Celkové náklady na realizaci
"Integrovaná protidrogová politika"

projektu Přiděleno
(Kč)

Nákup diagnostických testů na THC

13 127,50

Kalibrace diagnostických přístrojů

Čerpáno
(Kč)

Zůstatek Vyčerpáno
(Kč)
(%)

7 627,84 5 499,66

58,11 %

1 270,50

1 270,50

0,00

100,00 %

Nákup knih

27 702,00

27 702,00

0,00

100,00 %

CELKEM

42 100,00

36 600,34 5 499,66

86,94 %

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

realizaci

projektu Přiděleno
(Kč)

Čerpáno
(Kč)

Zůstatek Vyčerpáno
(Kč)
(%)

Realizace tělovýchovných a sportovních aktivit

111 092,00 111 076,00

16,00

99,99 %

Realizace kulturních a společenských aktivit

122 659,00 122 659,00

0,00

100,00 %

Realizace vzdělávacích aktivit
Realizace organizovaných zájmových aktivit
CELKEM

8 360,00

8 360,00

0,00

100,00 %

34 389,00

34 388,20

0,80

100,00 %

276 500,00 276 483,20

16,80

99,99 %

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,
25

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2019/2020
s knihovnou v Moravské Třebové a v okolních městech a Kulturním centrem Moravská
Třebová.
10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Příslušníci VSŠ a VOŠ MO se ve školním roce 2019/2020 v rámci celoživotního učení
zapojili do dalšího vzdělávání svou aktivní účastí na:
- semináři LEGO pro učitele SŠ na FEL ČVUT Praha
- školení na paragraf 11 podle zákona 50/1978 Sb. v Lázních Bohdaneč
- kurzu HTML CSS
- kurzu Python
- kurzu GOPAS - INTPH_ADV
- kurzu programování v PHP
- webinářích na osobnostní rozvoj pedagogů v rámci Šablon II organizovaných Zřetel s.r.o.
zahraničním jazykovém kurzu Advanced Speaking Course v Garmisch-Partenkirchenu v
Německu
- konferenci Asociace učitelů AJ v Přerově
- webináři Fulbright Project
- semináři Oxford University Press Brno: Let´s Get Digital with Oxford + Tricked into
Speaking
- semináři „Jak se žije se SPU“, DYS-centrum Praha
- semináři k novele vyhlášky 27/2016 Sb., PPP Svitavy
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2019/2020 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 2019 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.
- Pokračuje spolupráce s Institutem jazykové přípravy rakouské armády. V rámci této
spolupráce proběhl v říjnu 2019 na naší škole desetidenní zdokonalovací kurz českého
jazyka pro tři rakouské vojáky a jednoho občanského zaměstnance Bundesheeru.
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V listopadu se pak na oplátku pět žáků školy zúčastnilo týdenního kurzu německého
jazyka ve Vídni.
- EDISON 2020 - škola se v únoru 2020 zapojila do programu organizace AIESEC EDISON
2020. V jeho rámci působilo na škole 6 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), který má škola
zpracovaný a schválený. K realizaci je potřeba souhlas a spoluúčast zřizovatele.
- Šablony II - od 1. února 2020 je škola formou projektu Moderní formy výuky na vojenské
škole zapojena do výzvy MŠMT č. 65 Šablony II. Celkový rozpočet projektu činí
2.371.832,- Kč a s jeho pomocí dochází k modernizaci tří učeben cizího jazyka a nákupu
dalších učebních pomůcek pro zabezpečení klubů pro žáky, dále ke zpestření výuky
formou projektových dnů a možnostem financovat další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
12. Výsledky kontrolní činnosti a poskytování informací
V průběhu školního roku 2019/2020 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 kontrolní a 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 2019/2020:
- podané žádosti o informace: 0
- podaná odvolání proti rozhodnutí: 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
- výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - byly podány pouze běžné
informace žákům a zákonným zástupcům žáků o chování a studijních výsledcích
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Ve školním roce 2019/2020 nebyla Českou školní inspekcí provedena kontrola. Inspekční
činnost nebyla provedena ani ze strany nadřízeného stupně - Sekcí státního tajemníka
Ministerstva obrany, Oddělením vzdělávací politiky a vojenských škol.
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.41/2018, ze
dne 6. 9. 2018 a je průběžně vedena v „Knize úrazů pro rok 2019“ Ev. č.: 72/45/2017-4190.
Úrazy za kalendářní rok 2019: viz. Kniha úrazů rok 2019 Ev.č. 72/50/2019-4190

2019

Služební Pracovní
činnost
činnost

Výuka
TV

Výuka
zimní
soustř.

Zájmové Osobní Odborný
Vyplaceno
Ostatní
kroužky
volno
výcvik
(Kč)

VZP

2

0

0

0

0

0

0

0

0,-

OZ

0

2

0

0

0

0

0

0

5.000,-

žáci

0

0

9

3

5

3

15

7

151.000,-

Úrazy za období 1. 1. - 30. 5. 2020: viz. Kniha úrazů rok 2020 Ev.č. 72/52/2020-4190

2020

Služební Pracovní Výuka
činnost
činnost
TV

Výuka
Zájmové Osobní Odborný
Vyplaceno
zimní
Ostatní
kroužky volno
výcvik
(Kč)
soustř.

VZP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

žáci

0

0

1

1

1

0

1

2

27.750,-
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Poznámka ke statistice za rok 2019:
Úrazy VZP - nebyla podaná žádost o odškodnění.
Úrazy OZ - nebyla podaná žádost o odškodnění jednoho zaměstnance, druhý úraz byl již
odškodněn.
Úrazy žáků - 1 hlášený úraz v řešení prozatím neodškodněn, 9 hlášených úrazů nepodalo
žádost o odškodnění.
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
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
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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.
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
Oprava podhledů, maleb, omítek, podlah a elektroinstalace b. č. 32

1.969.721,71,- Kč

Byly opraveny podhledy ve 14 místnostech - odstranění podhledů z dřevovláknitých desek
a montáž sádrokartonového podhledu na rošt z kovových profilů, zateplení minerální vatou.
Byly vyspraveny vnitřní a vnější omítky. Fasáda byla otlučena a omítnuta sanační
a vápenocementovou hladkou omítkou s nátěrem. Kolem budovy byl opraven okapový
chodník z betonových dlaždic. Byly provedeny nátěry žlabů, svodů, říms. V budově byly
natřeny zárubně, dveře a místnosti byly vymalovány. Poškozené podlahové krytiny z PVC
a koberců byly vyměněny. V celé budově byla provedena oprava elektroinstalace s výměnou
vypínačů, zásuvek, zářivkových a žárovkých svítidel a rozvodných kabelů.
Výměna oken a oprava fasády b. č. 72

483.267,01,- Kč

Na spojovací chodbě k budově č. 62 (ubytovna) byla vyměněna dřevěná okna za plastová
včetně nových vnitřních parapetů a venkovního oplechování. Byla vyspravena venkovní
břízolitová omítka a natřena dvojnásobným barevným nátěrem na fasády. Byl vyspraven
vnitřní omyvatelný nátěr stěn a chodba byla vymalována malbou bílou dvojnásobnou.
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Učebny elektro a chemie - rekonstrukce - b. č. 31, 69 a 70

16.631.342,58,- Kč

Budova č. 31 - učebny
Byly opraveny podhledy ve 3 učebnách a na chodbě - montáž sádrokartonového podhledu na
rošt z kovových profilů, zateplení minerální vatou. Byly vyspraveny vnější omítky. Fasáda
byla otlučena a omítnuta sanační a vápenocementovou hladkou omítkou s nátěrem. Byla
zastřešena venkovní tribuna. V celé budově byla provedena oprava elektroinstalace
s výměnou vypínačů, zásuvek, svítidel a rozvodných kabelů. Byla provedena strukturovaná
kabeláž. V učebnách byly instalovány laboratorní stoly pro výuku elektro.
Budova č. 69 - učebny
Byla provedena celková rekonstrukce hygienického zařízení v II. nadzemním podlaží. Byly
provedeny rozvody vody a kanalizace, nové dlažby a obklady, nové zařizovací předměty WC, umyvadla, sprcha, nové dveře a zárubně. Ve dvou stupňovitých učebnách bylo položeno
nové PVC. V opravovaných prostorách byla provedena oprava elektroinstalace s výměnou
vypínačů, zásuvek, svítidel a rozvodných kabelů. Byla provedena strukturovaná kabeláž. Ve
stupňovitých učebnách fyziky a chemie byly osazeny nové lavice a katedra.
Budova č. 70 - učebna č. 202
Ve stupňovité učebně č. 202 bylo položeno nové PVC a byly namontovány nové lavice se
sklopnými sedadly.
Kinosál - rekonstrukce - b. č. 71

14.997.004,54,- Kč

Stavební úpravy spočívaly v kompletní modernizaci stávajícího kinosálu. V kinosále byla
zřízena nová konstrukce hlediště se sedačkami a zátěžovým kobercem, stěny byly obloženy
novými akustickými obklady. Do předsálí byla vestavěna šatna a bar. Nově bylo vybudováno
hygienické zázemí (WC - muži a WC - ženy). Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace
a vzduchotechniky. Nové vybavení sálu (ozvučení, osvětlení, projekční technologie) umožní
pořádání kulturních, společenských a výukových programů.
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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

58.995,70.510,3.060.784,1.121.654,313.084,-

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

417.706,108.441,406.673,865.787,259.228,439.200,13.207.852,-

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
Generálská návštěva
Dne 19. května 2020 navštívila školu významná delegace složená z předních zástupců velení
AČR. Jednalo se o zástupce náčelníka Generálního štábu AČR - náčelníka štábu
generálmajora Miroslava HLAVÁČE, ředitele Agentury personalistiky AČR brigádního
generála Vratislava Berana a poradkyni náčelníka
Generálního štábu AČR brigádní generálku Lenku
ŠMERDOVOU. Na počátku jednání se generálmajor
HLAVÁČ vyjádřil k účelu návštěvy, kterým bylo
navázání jednání o rozvoji vojenského středního školství
s ohledem na potřeby armády a jeho úlohou při budování
moderní Armády České republiky. Velitel školy
plukovník MACHÁČEK představil panu generálmajorovi školu a nabízené studijní obory.
Následovala pracovní diskuze, v rámci které se mluvilo zejména o možnosti vytvořit nové
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obory jako například IT specialista, či více technicky zaměřené obory. Generálové se
seznámili i s areálem školy. Návštěva byla pro všechny zúčastněné podnětná a dle vyjádření
generálmajora HLAVÁČE určitě ne poslední.
Velký sibiřský ledový pochod 2020
Rekonstrukce této události z roku 1920, která byla jednou z mnoha epizod příslušníků
československých legií v Rusku, se k jejímu stému výročí začala plánovat a připravovat již
před čtyřmi lety. Jejím hlavním organizátorem byla ČSoL Jednota plk. J. Švece - Horácko
a záštitu převzal poslanec Tomáš Hanzel, který se akce osobně účastnil.
Spolu s dalšími příznivci vojenské historie jsem dostal možnost být na této jedinečné události
přítomen i s jedním z našich studentů, který však vzhledem k nepředvídaným okolnostem
svou účast zrušil.
Samotný přechod zamrzlého jezera Bajkal spolu
s potomky českých legionářů a s kozáky, kteří tuto
vzpomínkovou akci pořádají na začátku března již
několik let, bylo vyvrcholením našeho týdenního
putování Sibiří, kdy jsme zhlédli jeden ze dvou
zachovalých původních pomníků padlým legionářům
v Krasnojarsku, slavnostně odhalili pomník generálu
Vojcechovskému na lesním hřbitově Toporok nedaleko
tábora Ozerlag u města Tajšet a navštívili významná
místa spojená s československými občany ve městě
Irkutsk. Zde jsme též absolvovali tiskovou konferenci
s kozáky a setkali se i s odpůrci této naší aktivity.
Ledový pochod jsme zahájili nazuti do nesmeků za silného větru a sněžení 7. 3. 2020 ráno
v pět hodin v Bolšom Goloustnom odkud vycházeli před 100 lety i naši legionáři. Vyrazili
jsme v pěti dvanáctičlenných družstvech vybavených sáňkami s materiálem, kdy každému
z nich velel ruský kozák a jeden z předem určených
pochodujících. Po hodině ostré chůze jsme se se dvěma
družstvy rozloučili, protože se vraceli do výchozího
postavení k objezdu jezera. Ostatní jsme pokračovali
v ostrém tempu, neboť bylo nutné co nejspíše překonat
prvních

10

km

trasy

vzhledem

k

vysoké

pravděpodobnosti prolomení ledu teplými proudy vody v dopoledních hodinách. S východem
slunce ustal vítr a sněžení. Před polednem jsme se dostali za polovinu trasy a udělali větší
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přestávku po několika malých předchozích, kdy se provádělo střídání v tažení sáněk nebo
doplnění tekutin či cukrové energie. Přesun v druhé polovině trasy byl náročnější nejen
vzhledem k únavě, ale i k povrchu jezera, kdy už jsme nešli po ledu ale hlubokým sněhem.
Záchranné vozidlo odváželo první zraněné či neschopné dalšího přesunu. Když jsme se
dožadovali vody, která nám došla, vyvrtali kozáci díru do ledu a my jsme tak pili přímo
z Bajkalu. Tempo přesunu se v závěru rapidně snížilo a na protější břeh do vesnice Babuškin
jsme dorazili za tmy a promrzlí vzhledem k velkému poklesu teploty. Délka pochodu byla
přibližně 55 km.
Další den jsme se zúčastnili slavnostního nástupu se společným setkáním účastníků pochodu
a prohlídkou místního muzea. Večer jsme odcestovali do města Ulan - Ude a následný den se
vrátili zpět do vlasti.
Vzhůru ke hvězdám
ISS (International Space Station)
je taková lepší ubytovna s dílnou.
Co ji činní výjimečnou je její
luxusní adresa - Země, Oběžná
dráha 400. Balíčky a poštu tam
doručují rakety, ale pohlednice
se tam poslat nedá. Dá se tam
ovšem poslat e-mail. Nebo proud
bytů, bitů, obvykle nazývaný software, česky řečeno „počítačový program“. Aby na ISS běžel
váš software, musíte pracovat pro ESA (European Space Agency). Nebo být žákem VSŠ
a VOŠ MO v Moravské Třebové a pracovat na projektu v týmu Orbiters, součásti projektu
Astro Pi.
Na podzim 2019 nás oslovili zástupci Univerzity obrany Brno (UNOB), v čele
s pplk. Radimem Bloudíčkem, s nabídkou účasti na projektu ESA s názvem Astro Pi. Účastnit
se na tomto projektu znamená vytvořit minimálně tříčlenný tým a naprogramovat software,
který poběží na počítači umístěném na ISS. V centru stojí počítač Raspberry Pi, počítač, který
se vejde do dlaně a sedí na něj známé pohádkové „…malý, ale šikovný!“. Počítač má
zabudované senzory snímající parametry okolního prostředí, aktuální pozici ISS a jsou
schopny pořizovat snímky Země. Program je napsán v jazyce Python a poběží v prostředí OS
Linux.
Náš tým Orbiters vytvořil program, který v pravidelných intervalech snímá parametry pro
určení aktuální polohy a rychlosti ISS. Získaná data nám budou z ISS zaslána zpět k dalšímu
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vyhodnocení. Provedeme ho ve spolupráci s pracovníky Fakulty vojenských technologií
UNOB. Výsledkem bude porovnání aktuální pozice od předpokládané.
Náš program bude na ISS spuštěn 8. dubna 2020 po dobu 180 minut.
Nevím, jaký byl záměr autorů celého projektu Astro Pi, ale vím, co účast na něm udělala
s těmi, kteří se ho účastnili. Je nutné zmínit, že na jeho začátku drtivá většina členů týmu
Orbiters o programování nic nevěděla. Během krátké doby se seznámili s principy
programování, se základními postupy, poznali elementární algoritmy a také se dozvěděli něco
o „štábní kultuře“, bez které se žádný dobrý zdrojový kód neobejde. To vše od nich
vyžadovalo úsilí, čas a analytické myšlení. To jsou vlastnosti, které se jim budou vždy hodit.
A to vše ve volném čase, kterého nemají nazbyt.
Pro plánování a koordinování práce na projektu Astro Pi byl používán český program Freelo
(rozhovor o použití programu v projektu), který nám byl poskytnut firmou Freelo Bay s.r.o.
bezplatně a v plné verzi.
Rád bych poděkoval členům Fakulty vojenských technologií z Katedry letecké techniky
pplk. Radimu Bloudíčkovi, npor. Pavlu Dyčkovi a kpt. Lukáši Honovi, za příležitost, kterou
nám zprostředkovali a za jejich podporu v našem úsilí.
Členové úspěšného týmu Orbiters: Burian Vlastimil (E3A), Csicsó Patrik (C2B), Hajský
Standa (C2B), Hloušek Dominik (E1A), Papežík Matěj (E3A), Synovec Šimon (E1A).
Úspěch v olympiádě z ruského jazyka
Dne 10. března 2020 se žákyně naší školy Iva BARTOŇOVÁ zúčastnila krajského kola
soutěže v ruském jazyce v kategorii SŠ II, které proběhlo na Gymnáziu Hlinsko. Soutěže se
v této kategorii zúčastnilo 9 studentů z různých gymnázií. Zkouška se skládala ze tří částí:
první byl poslech na úrovni C1, druhý popis obrázků a na závěr část ústní. Iva BARTOŇOVÁ
se úspěšně vypořádala se všemi úkoly soutěže a získala třetí místo.
Moderní formy výuky na vojenské škole
V únoru 2020 se naše škola zapojila do Výzvy č. 65
z OP VVV a spustila dvouletý projekt „Moderní formy
výuky na vojenské škole“. Jednou z aktivit projektu je
i implementace ICT do výuky. Díky níž byly tři učebny
anglického jazyka plně vybaveny tablety, které jsou ve
vyučování používány ke zpestření běžné výuky. Již po
prvních dvou týdnech je zcela zřejmé, že žáci tuto
možnost oceňují a používání tabletů vede k jejich vyššímu zájmu o výuku a větší motivaci.
V hodinách nyní mohou vyučující a žáci využívat materiály online přímo během výuky, která
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se tak stává pestřejší a pro žáky přináší okamžitou zpětnou vazbu. Vyučující také tvoří své
vlastní kvízy, hry a další materiály na probíranou gramatiku či na procvičení slovní zásoby možností je skutečně mnoho.
Kromě zmíněné implementace ICT do výuky přináší projekt další možnosti a aktivity pro
žáky a pedagogy, a to pestrou nabídku kroužků a doučování pro žáky ohrožené školním
neúspěchem, možnost realizace projektových dnů mimo školu (na rok 2020 je jich
naplánováno pět) a více příležitostí k osobnostnímu a profesnímu rozvoji pedagogického
sboru prostřednictvím vzdělávacích seminářů.
27. reprezentační ples velitele VSŠ a VOŠ MO
V pátek 21. února 2020 se uskutečnil v sále Na Písku již
27. reprezentační ples velitele Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Slavnostní

večer

zahájila

v

pozici

moderátorky Eva

Čížkovská, která přivítala významné hosty v sále a společně
s velitelem školy plk. gšt. Ing. Zdeňkem MACHÁČKEM
popřáli všem krásný večer a příjemnou zábavu. Pozvání přijali
vzácní hosté jako zástupce ředitele sekce rozvoje sil brig. gen.
Ing. Petr ČEPELKA, ředitel operačního odboru sekce
plánování schopností MOplk. gšt. Ing. Rudolf HONZÁK,
velitel 22. vrtulníkové základny plk. gšt. Ing. Rudolf
STRAKA, náčelník geografické služby AČR plk. gšt. Ing. Marek VANĚK, místopředseda
ČSOL plk. v. v. Tichomír MIRKOVIČ a mnoho dalších.
O úžasný taneční i poslechový zážitek v průběhu celého večera se postaral taneční orchestr
JAMES BAND z Hradce Králové, díky kterému byl parket plný tančícími páry od začátku až
do konce. Neméně důležitou součástí večera bylo vystoupení Vojenského uměleckého
souboru Ondráš se svou „cimbálovou muzikou“ v předsálí. O půlnoci proběhlo slosování
místenek všech přítomných hostů, z nichž si někteří kromě příjemných zážitků odnesli domů
i pěkné ceny.
Touto cestou bychom rádi poděkovali nejen všem organizátorům a sponzorům, ale i všem
hostům, kteří se postarali o příjemnou atmosféru a krásný večer. Velké poděkování patří
Agentuře GONG Olomouc a VLRZ - Vojenskému klubu Vyškov.
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Olympiády z humanitních předmětů
Dne 20. února 2020 se naši žáci zúčastnili okresního
kola soutěže v anglickém jazyce kategorie 3C pro
studenty středních odborných škol, které proběhlo na
Gymnáziu Jevíčko. Soutěže se zúčastnilo 10 studentů z
5 středních odborných škol okresu Svitavy. Žáci se
úspěšně vypořádali s úkoly soutěže, jejíž součástí byl
poslech na úrovni CAE a ústní část, ve které studenti ve dvojicích řešili zadané úkoly. Žák
Petr BEDNAŘÍK z čety C2B se s výbornými výsledky umístil na prvním místě, žák Dominik
HLOUŠEK z čety E1A pak vybojoval krásné 4. místo. Oběma žákům blahopřejeme a Petru
Bednaříkovi držíme palce v krajském kole.
V uplynulých týdnech probíhaly také olympiády z dalších humanitních předmětů. V okresním
kole soutěže z českého jazyka naši školu reprezentovali žáci Mikuláš SEIFERT z C4B (10.
místo) a Karolina MRLINOVÁ z C3C (13. místo), v německém jazyce potom zabojoval žák
C2B Petr ŠTĚCH, který se umístil na 6. místě.
Národní finále v kybernetické soutěži
Ve školním roce 2019 - 2020 probíhá čtvrtý ročník
soutěže pro studenty středních škol v kybernetické
bezpečnosti. Pořádá ji česká pobočka AFCEA (Armed
Forces Communications & Electronics Association)
a její partneři. Podrobnosti o soutěži lze najít na webu
soutěže www.kybersoutez.cz.
Soutěž má tři kola. Prvního, všeobecného, se zúčastnil
i velký počet studentů naší školy, z nichž někteří postoupili do druhého kola. Proběhlo na
podzim 2019. Z jednoho tisíce pěti set účastníků druhého kola postupuje z kategorie
středoškoláci třicet šest studentů do národního finále.
Mezi těmi úspěšnými je i náš student Michal Č. z čety C4C. Úspěch v druhém kole ho stál
spoustu energie, úsilí a přemýšlení. Uspěl v konkurenci studentů z IT nebo elektro škol, kde
se výpočetní technice dává větší prostor. O to je jeho úspěch cennější. Z 1500 účastníků
druhého kola skončil na třicátém třetím místě.
Dne 21. února 2020 navštívil naši školu místopředseda soutěžního výboru Ing. Karel Macek,
aby Michalovi předal pozvánku k účasti v národním finále a cenu za dosažené výsledky.
Během setkání Ing. Macek představil soutěž a přiblížil její význam a smysl. Přítomen byl také
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velitel školy plukovník gšt. Ing. Zdeněk Macháček, který Michalův úspěch ocenil a popřál mu
úspěch i ve finále.
Národní finále proběhne 23. dubna 2020 v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. O významu
účasti v národní finále svědčí i to, že diplom potvrzující účast nahrazuje přijímací zkoušky na
některé vysoké školy. A headhunteři tam také nejezdí jen tak na výlet.
Michalovi přejeme dobrý „sicflajš“ nejen v přípravě na finále v kybernetické soutěž a, ale
i k maturitě, která ho čeká. A dobrou volbu v další cestě životem.
Žáci prolévali krev
Ani nepřízeň počasí v podobě hustého sněžení neodradila 32 žáků vojenské střední školy od
jejich dobrého úmyslu darovat tekutinu nejcennější - lidskou krev. Svitavská nemocnice se
tak dne 5. února 2020 v dopoledních hodinách stala
útočištěm mladých mužů a žen, z nichž většina darovala
krev poprvé. V přestávce mezi učením a výcvikem si tak
našli chvíli, aby dali naději lidem, kteří jejich krev
potřebují. Trocha osobního nepohodlí je pak neodradila
od toho, aby se hned na místě přihlásili na další odběr
v květnu. Toho se však zúčastní pouze část dnešních
dárců, protože většina z nich se již bude intenzivně připravovat na maturitní zkoušky. I ti si
však s sebou odnáší ochotu a dobrou vůlí pomoci ostatním lidem ve svém budoucím
působišti. Podařilo se tak rozšířit dárcovskou základnu a někteří z žáků se již po prvním
odběru zajímali o možnosti darování plazmy, červených krvinek či dokonce kostní dřeně.
Poděkování patří i sestřičkám z transfúzního úseku Svitavské nemocnice, které našim žákům
připravily příjemné a vstřícné prostředí. Naše škola, na oplátku, mohla nabídnout své žáky,
kteří své vrstevníky převyšují v mnoha ohledech důležitých pro dárcovství krve.
Maturitní ples C4A
Hodiny příprav, nekonečné diskuse, výměny
názorů nad palčivými tématy jako jsou barvy šerp,
citáty na stužky a témata maturitního plesu.
Nevraživé pohledy i oči sálající vztekem. To
všechno

pronásledovalo

přípravy maturitního

plesu C4A. A to všechno nám za to stálo. Protože
dne 24. ledna 2020 jsme měli tu čest stanout ve
zlatém světle majestátního lustru v sále Na Písku, kde jsme slavnostně převzali šerpy a byli
vysláni na stezku nazývající se život. Naštěstí pro nás tomu předcházel večer naplněný
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smíchem, cinkáním skleniček, tancem, gratulacemi a možná i několika slzami dojetí. Chceme
z celého srdce poděkovat rodičům za jejich pevné nervy, učitelům, vychovatelům a vedení
školy, protože bez nich bychom se nikdy nedostali tak daleko.
Maturitní ples byl odstartován v sedm hodin slavnostním nástupem a přebíráním šerp.
Následovalo vystoupení „Pobřežní hlídky“ v podání maturantů. Mohla vás pobavit změť
červených plavek, žraločích ploutví, boxerských rukavic spolu se spoustou havajských věnců.
Poté čekalo na maturanty zasloužené oddechnutí a užití večera samotného, kde mohli zazářit
ve světle fotokoutku, okořenit večer svými tanečními pohyby či odsoudit svoji peněženku ke
krachu ve slosování. Většinu z nich byste ale mohli najít v jejich šatně, kde si společně užívali
jako četa, jako druhá rodina. Mohli jste je vidět rozesmáté nad sklenkou dobrého vína nebo
ještě lepší whiskey, jak se salvami smíchu vypráví svoje nejlepší historky ze školy. V jedenáct
hodin jste je mohli zastihnout, jak vypouštějí lampióny štěstí a tiše doufají, že se jim jejich
přání vyplní. Tato kouzelná chvíle končí v momentě, kdy se na hodinkách ukazuje pravá
půlnoc a milí maturanti už běží na půlnoční překvapení. Musíme zmínit, že nebylo vůbec
jednoduché je všechny sehnat, přece jenom parket a fotokoutek byly neodolatelné, a tak
museli na pomoc zavolat pořadatele. S tím děkujeme i Vám milí pořadatelé za trpělivé plnění
nekonečných požadavků nervózních maturantů. A tak se už blížíme ke konci večera, kdy sál
opět naplní pískání, nedočkavé výkřiky a tancující těla. Mohli jste zahlídnout růžové baletní
sukně z labutího jezera v podání chlapců a děsivý válečný tanec dívek. Jejich vystoupení
završil párový tanec jako vystřihnutý z Pomády.
Přestože večer byl lehce hektický a přípravy se občas zdály být katastrofou, byl to unikátní
večer, který už nikdy nezapomeneme. Zapsal se do našich životů jako další kapitola a my
nyní začínáme psát novou. Co k tomu dodat, maturák za námi, teď už jen ta maturita!
Projekt EDISON 2020
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
3. do 7. února 2020 šest lektorů z různých koutů světa. Konkrétně to byli Lu z Taiwanu, Sarah
z Indonésie, Ons z Tuniska, Yana z Ukrajiny, Shivansh z Indie a Steven z Kolumbie.
Lektoři se zapojili do výuky anglického jazyka ve všech ročnících. 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.
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Letošní

ročník

byl

výjimečný,

jelikož

se

o zahraniční lektory více starali žáci. Ti si pro
lektory připravili prohlídku města Moravská
Třebová, zábavu na školním klubu, sportovní
večer a prohlídku Muzea školy. Oživení přišlo také
v

podobě

ochutnávky

českých

pokrmů

a nápojů. V pátek se lektoři zúčastnili maturitního
plesu E4A.
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.
Projekt EDISON 2020 skončil a my si po roce opět uvědomili, jak jsme napříč světem stejní
ve svých odlišnostech.
Přijímací zkoušky nanečisto
Ve VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové a ISŠTE v Sokolově se konaly ve čtvrtek 6. února
2020 přijímací zkoušky nanečisto.
Celkově se zkoušek zúčastnilo 111 žáků základních škol z celé republiky, v Moravské
Třebové bylo 70 a v Sokolově 41 žáků.
Přijímací zkoušky nanečisto pro studium vojenské
střední školy jsme letos organizovali poprvé. Větší
účasti žáků zabránila chřipková epidemie. Zkoušky se
konaly z českého jazyka a literatury, matematiky
a přezkoušení z tělesné výchovy.
Výsledky nedopadly právě nejlépe. Většina uchazečů
nezvládla testy z matematiky. Neúspěch v těchto testech ještě neznamená, že uchazeč nemá
předpoklady ke studiu vojenské střední školy. Věříme, že výsledky v přijímacích zkouškách
nanečisto bývají zpravidla horší než u oficiálních přijímacích zkoušek. Je to dáno tím, že se
mnozí uchazeči poprvé setkávají s použitým typem testu, způsobem kladení otázek,
způsobem záznamu odpovědí a podobně. Tuto situaci a případný stres zvládá každý jedinec
jinak. Ing. Josef Lorenz jménem velení školy děkuje všem zaměstnancům školy, kteří se
podíleli na zabezpečení zkoušek.
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I letos byl velký zájem o Dny otevřených dveří
Ve dnech 15. 11. 2019, 6. 12. 2019 a 17. 1. 2020 proběhly na
půdě školy Dny otevřených dveří. Areál školy si přišlo
prohlédnout v součtu na 1500 zájemců. Po prezentaci v sále
Na Písku, kde byly předneseny studijní obory a požadavky na
uchazeče, byla zahájena prohlídka areálu školy. Návštěvníky
prováděli žáci, kteří všem poskytli relevantní informace
o studiu a životě ve škole. Kromě ukázek boje z blízka
MUSADO si zájemci mohli prohlédnout i vnitřní zázemí učebního bloku, tělocvičny, jídelny,
školního klubu a v neposlední řadě i internáty a vybavenost pokojů. V případě vážného zájmu
mohli návštěvníci využít zástupců z rekrutačních pracovišť Čech a Moravy, kde vyplnili
potřebné dotazníky a získali termín vyšetření ve vojenské nemocnici dle místa bydliště.
Všichni zájemci byli informováni o možnosti zkusit si přijímačky nanečisto, které proběhnou
dne 6. 2. 2020.
Návštěva z Velvyslanectví Maďarské republiky
Dne 15. ledna 2020 přivítali hlavní funkcionáři na půdě školy velvyslance Maďarské
republiky dr. Miklóse Borose a vojenského leteckého přidělence plukovníka Zsolta Annuse.
Vzhledem k tomu, že VSŠ a VOŠ MO dlouhodobě spolupracuje s vojenskou školou
v Debrecenu, a každoroční výměnné stáže mají již pevné místo v životě školy, byla tato
návštěva jen dalším krokem v prohloubení spolupráce. Cílem návštěvy, která se uskutečnila
na žádost pana velvyslance, bylo seznámit se
s chodem jediné vojenské střední školy na území
ČR. Nutno dodat, že zástupci naší školy měli již
několikrát možnost zúčastnit se akcí pořádaných
panem velvyslancem. Velitel školy plk. gšt.
Zdeněk Macháček nejprve seznámil vzácnou
návštěvu s výchovně-vzdělávacím posláním školy,
s obory vzdělání a s dalšími oblastmi života na
naší škole. Mimo jiné vyzdvihl, že: „Jako jediná střední škola jsme schopni zajistit
absolventům zaměstnání. Žáci, kteří chtějí pokračovat v kariéře u Armády České republiky,
mají zajištěnou pozici u útvarů nebo pokračují ve studiu na Univerzitě obrany. Jednotlivé
útvary si absolventy školy velice chválí.“ Po zodpovězení otázek, především ze strany pana
velvyslance, následovala prohlídka areálu školy, která zahrnovala nejen ukázku vybavenosti
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školy, ale i ukázky dovedností žáků při výcviku na lezeckém trenažéru JAKUB, při nácviku
prvků boje z blízka MUSADO a také návštěvu výuky.
Během rozhovorů pan velvyslanec opakovaně projevoval chválu na adresu naší školy.
Mimoto také uvedl, že jej velice těší současná spolupráce a vyjádřil zájem o další
prohlubování partnerské spolupráce mezi středními vojenskými školami, která by měla být
podpořena i podepsáním dohody MO o oboustranné spolupráci mezi našimi státy. Dle sdělení
plukovníka Annuse maďarská strana již návrh této dohody dokončuje.
Na závěr návštěvy se pan velvyslanec zapsal do kroniky školy.
S roboty na pedagogické fakultě v Olomouci
Letos se členové kroužku Mechatroniky a robotiky rozhodli
zopakovat loňský úspěch na soutěži malých robotů RoboTrip
2019, kterou organizuje Katedra technické a informační
výchovy PdF UP v Olomouci. Dne 11. 12. 2019 se
zúčastnilo soutěže více jak 130 týmů z Česka, Slovenska a
Polska ve třech věkových kategoriích.
Volba pro naše soutěžní disciplíny padla na Stopaře s překážkami a Lego konstruktéra. Roboti
v obou disciplínách se stavěli ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3 Education.
Do disciplíny Lego konstruktér se opět přihlásil
tým RobotsVSMT (Matěj Papežík a Vlastimil
Burian). Žáci v místě soutěže řešili konstrukční
úlohu autonomního robota, který v časovém limitu
postaví pyramidu z dřevěných klád. Po tříhodinové
přípravě

předvedli

svůj

výtvor

a podařilo se jim se zařadit mezi úspěšné řešitele
s bodovým ohodnocením. Získané body zajistili
týmu v této náročné disciplíně pěkné 4. místo.
Méně zkušení členové kroužku si vybrali disciplínu Stopař s překážkami a vytvořili tři týmy:
Lvi žerou první (Vít Jaška a Karel Kubinec), Bazova raketa (Albert Foglar, Petr Olša)
a Bagančata (Filip Černovský, Michal Fatěna). Předem postavení autonomní roboti musely
zvládnout bez cizí pomoci tři různě náročné trasy, které obsahovaly klikatící se čáry, jejich
křížení nebo přerušené úseky a překážky. Po absolvování všech kol se podařilo obsadit týmu
Lvi žerou první 8., týmu Bagančata 11. a týmu Bazova raketa 13. místo. Naši žáci se opět
dokázali prosadit v mezinárodní konkurenci a předvést své dovednosti a nadšení při řešení
technických úkolů.
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Sbírka ke Dni válečných veteránů
Po páté se vojenská škola zapojila do sbírky ke Dni válečných veteránů pro Vojenský fond
solidarity pořádané ve spolupráci s Charitou České republiky. V naší škole byla vybrána
částka 13 530,- Kč. I když byla částka nižší než v loňském roce, je to úžasný výsledek, který
si zaslouží slova díků. Výtěžek z této sbírky bude použit na nákup vánočních dárků pro děti
vojáků, kteří zemřeli při plnění služebních úkolů. Za Vojenský fond solidarity děkujeme
žákům vojenské školy, občanským zaměstnancům a vojákům z povolání, kteří do této sbírky
přispěli.
Slavnostní mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka
První letošní prosincový pátek se již po deváté,
v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze,
konala slavnostní mše svatá za sdružení Stonožka,
stonožkové děti, pedagogy, a příslušníky Armády ČR.
Mezi hosty byli i vybraní žáci 1. - 4. ročníku naší školy.
Mši celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka
spolu s vojenskými kaplany a dalšími duchovními.
Po příjezdu se žáci setkali s pořadateli, aby od nich dostali instrukce, co zabezpečit. „Hlavně
si to užijte, to je hlavní!“, řekla paní Běla Gran Jensen, zakladatelka hnutí Jensen ”Na
vlastních nohou.”
Stonožkové děti v průběhu mše přednesly, za doprovodu pěveckého sboru a sboristů z Opery
Národního divadla, přímluvy za děti bez domova, bez rodiny, za osamocené lidi bez lásky
a za vojáky a jejich rodiny. Poté kardinálovi předaly dary společně s hosty, mezi nimiž byli
například náčelník GŠ AČR gen. Aleš Opata, gen. Petr Pavel nebo gen. Josef Šíba, který byl
oceněn první, nově zavedenou, cenou Jensen. Paní Běla při předávání ceny nezapomněla
připomenout, že je to již bezmála 20 let, co spolupracuje s armádou.
Prosvícenou katedrálou paprsky slunce přes krásné barevné vitráže závěrem zazněla státní
hymna, s jejímiž posledními tóny byla akce zakončena.
Schola Pragensis 2019
Ve dnech 28. - 30. listopadu 2019 se zástupci školy zúčastnili akce Schola Pragensis 2019.
Tato burza středních škol má tradici, která sahá až do roku 1996. Letošní ročník byl situován
v areálu Kongresového centra v Praze, kde se prezentovalo dvě stě středních škol.
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Vojenská střední škola byla přizvána mezi
pražskou „konkurenci“ vůbec poprvé. Školu
reprezentovala skupina ze 4. armádního klubu,
která si svoji ukázkou bojového umění boje
z blízka získala mezi přihlížející veřejností respekt
a obdiv. Na všetečné dotazy uchazečů a jejich
rodičů odpovídali naši žáci a zástupci školy
v příjemném prostředí školního stánku. V rámci plného servisu zájemcům rozhodnutým
studovat na Vojenské střední škole byli na místě i zástupci z Rekrutačního střediska Čechy,
kteří vypomáhali s vyplňováním přihlášek do vojenských nemocnic. Dle organizátorů se
přišlo na tuto burzu škol podívat přes deset tisíc lidí, což činí Schola Pragensis největší akcí
tohoto druhu v České republice.
Rád bych popřál všem, kteří si vybrali svoji střední školu hodně štěstí u přijímacích zkoušek.
Organizátorům děkuji za možnost prezentace Vojenské střední školy MO a už teď se těším na
další ročník.
Roboti soupeřili v překonávání „horského hřebene"
Na letošní 11. ročník Robosoutěže pro SŠ, kterou organizuje Elektrotechnická fakulta ČVUT
v Praze, se připravily tři týmy žáků prvního až třetího ročníku oboru Elektrotechnika. Jejich
autonomní roboti ze stavebnice LEGO
Mindstorms EV3 Education se ve středu 20.
listopadu

2019

poměřili

s konkurencí

z jiných středních škol.
Složení týmů:
tým

RobotsVSMT

-

Matěj

Papežík,

Vlastimil Burian, Lukáš Ryšavý
tým Lvi žerou první - Vít Jaška, Karel
Kubinec, Martin Kotek
tým Bazova raketa - Albert Foglar, Filip Černovský, Petr Olša
Úloha pro tento rok se jmenovala MOUNTAIN CLIMBER. Roboti překonávaly
napodobeninu horského hřebene, kde stoupání a klesání bylo stupňovité. Žáci museli
tentokrát řešit zejména konstrukci robota, která umožní vystoupat a sejít hřeben a zabrání
převrácení nebo jiným předvídatelným těžkostem. Přechod z počátku hřebene na jeho konec
se musel zvládnout v časovém limitu 90 sekund i s postupně narůstající složitostí cesty
v každém kole.
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V prvních třech jízdách se našim týmům dařilo, minimálně jednou úspěšně zdolali celý
hřeben, a tím se zařadili mezi úspěšné soutěžící. Nasbírané body z jízd nakonec stačily na
postup do další části jen jednomu týmu, kterému se nepodařilo probojovat do prosincového
finále. Z celkového počtu 37 soutěžních skupin se tým Lvi žerou první umístil na 13., tým
RobotsVSMT na 20. a tým Bazova raketa na 26. místě. Po ukončení soutěže jsme mohli
nahlédnout do laboratoře Katedry řídící techniky, kde nám studenti předvedli robota
složeného převážně z dílů stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Přes metr vysoká konstrukce
připomínala jeho slavnějšího kolegu z filmu Číslo 5 žije. Předváděný robot zvládá dálkově
řízené činnosti, např. pohyb v různých směrech, hlasový pozdrav, zamávání, nabízení letáku,
složitější pohyby nebo rozsáhlejší komunikace s okolím se teprve připravují. Žáci si mohli
vyzkoušet ovládat robota a následně vyzpovídat tvůrce o konstrukci, programování
a problémech, se kterými se potýkali při sestavování. Původně krátká ukázka se změnila
v příjemné hodinové setkání a povídání si lidí s podobnými zájmy. I letos se nám ve velké
konkurenci středních škol opět dařilo a těšíme se na řešení dalších zajímavých robotických
úloh v následujících ročnících.
Libavá prověřila připravenost „čtvrťáků"
Ve dnech 4. - 14. litopadu 2019 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá za
podpory instruktorů ze 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice komplexní polní
výcvik žáků 4. ročníku vojenského lycea. Výcvik byl rozdělen do dvou bloků po jednom
týdnu.
První blok měl za cíl zopakovat a procvičit
již získané základní vojenské dovednosti,
jako jsou například bojové drily, topografie,
chemická, střelecká a spojovací příprava.
Jelikož většina z těchto oblastí byla s žáky
teoreticky zopakována na škole, mohlo
veškeré úsilí jak instruktorů, tak žáků
směřovat na uvedení této teorie do praxe.
A jak vypadala realita běžného dne?
Budíček, následovala rozcvička, v 07:00 hodin snídaně a pak už jen přesun do prostoru, kde
se prováděl samotný výcvik. Čas oběda se trávil pod stromem s ešusem v ruce. Odpoledne se
neslo v podobném duchu jako dopoledne. Až za tmy se vydávala večeře, následovala
nezbytná údržba zbraní a materiálu, vydání úkolu na další den, osobní příprava a večerka.

45

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2019/2020
Druhý blok začal nedělním přesunem z komfortní ubytovny do prostoru CBOO (cvičiště boje
o osadu), kde si žáci vyzkoušeli jak těžké je postavit několik velkých vojenských stanů.
Následný den brzo ráno byly vydány úkoly k přesunu do prostoru obrany, doplnila se munice,
spojaři naladili své vysílačky a čety vyrazily na přesun ve skrytu mlhy. O několik hodin
později žáci s polní lopatkou v ruce zahájili budování svých okopů v rámci opěrných bodů
čet. Následující den byl věnován útočným činnostem. Jednotlivá družstva trénovala potlačení
slabšího protivníka. Kvůli vytrvalému dešti a možnosti pádu stromů bylo rozhodnuto
o přerušení nočního výcviku a čety byly staženy do stanového tábora. Středečního rána už ale
byli všichni zase v pohybu a nákladní vozidla žáky přesunula do prostoru, ze kterého se měli
zrychleným přesunem dostat zpět na základnu. Ke konci tohoto přesunu jsem byl svědkem ne
zcela obvyklých situací, kdy si naši žáci v závěrečném stoupání navzájem pomáhali, silnější
brali batohy slabším a žáci C4C si dokonce zpívali. Musím přiznat, že v tu chvíli jsem
pociťoval hrdost na tuto partu lidí tahajících za jeden provaz s cílem dokázat všem, že na to
mají.
Závěrem bych rád poděkoval klukům z Bučovic a to nejenom těm co s námi běhali po poli,
ale také těm co tolik vidět nebyli, ale bez kterých by to prostě nešlo. Čtvrťákům děkuji za
jejich přístup a předvedené dovednosti a těším se, že se s podobně dobrým pocitem rozejdeme
i od maturit.
Naši žáci se zúčastnili projektu v Rakousku
Ve dnech 4. - 15. litopadu 2019 se pět žáků naší
školy zúčastnilo zahraničního projektu a kurzu
německého jazyka. Kurz německého jazyka
probíhal první týden ve Vídni na Institutu jazykové
přípravy rakouské armády. V druhém týdnu se
projekt zaměřený na kulturu národů, zvyky a
zajímavosti z jednotlivých států uskutečnil na zámku Reichenau asi 70 km jižně od Vídně v
podhůří Alp.
Projektu se společně zúčastnili žáci rakouské střední školy, vojáci jordánské armády, vojáci
Srbska, Francie, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, příslušníci armády z Ukrajiny a žáci naší
vojenské střední školy. Kromě projektu a prezentací se žáci mohli zdokonalit v německém
jazyce a také ve volném čase navštívili různá historická místa v centru Vídně. Navštívili také
zahradu Schönbrunn, krásnou ZOO, technické muzeum a také je velice zaujala návštěva
vojenského muzea.
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Na závěr projektu měl npor. Petr Vanduch, který naše žáky doprovázel, přátelské setkání
s velitelem Institutu pro jazykovou přípravu vojáků rakouské armády plk. Thomasem
Fronkem. Přáním pana plukovníka bylo, aby se prohloubila spolupráce mezi institutem ve
Vídni a naší školou a těší se na další projekt, který se uskuteční příští rok.
Škola otevřela své brány zájemcům
Přes šest set návštěvníků přišlo na první Den otevřených dveří do Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové. Jediná
škola svého druhu v České republice dlouhodobě zažívá
velký zájem o studium.
„Těší nás, že i v letošním roce, již po prvním dnu máme
taková vysoká čísla návštěvnosti. Čekají nás ještě další
dva dny a to 6. prosince a 17. ledna“ pochvaloval si
náčelník štábu pplk. Viliam Beke.
Tradičně bylo zahájeno prezentací se základními informacemi o nabízených oborech, průběhu
školního roku, zájmových aktivitách a příjímacím řízení. I letos nabízíme 3 obory studia,
vojenské lyceum a elektrotechniku v Moravské Třebové a strojírenství v pobočce Sokolov.
Nejvíce dotazů je vždy k příjímacímu řízení a úspěšnosti. Státní část je jednotná pro celou
republiku. Naším specifikem je test tělesné připravenosti. Chlapci i dívky absolvují běh na
1000 metrů a podle pohlaví shyby nebo šplh na tyči. Náčelník štábu podplukovník Viliam
Beke zájemce upozornil: „Každý rok zdůrazňujeme, že nelze mít nula bodů z běhu nebo
silové disciplíny. Na našich stránkách naleznete nově i přípravný tříměsíční tréninkový plán
pro dívky i pro chlapce, zkuste jej využít.“
Následovala prohlídka školy. V roli průvodců byli žáci školy, každý toho mohl využít
a vznést jakýkoliv dotaz. Jak prozradila jedna ze žákyň: „ Nejčastěji chtějí vědět, jaký je
režim a zajímají je střelby a přežití, prostě ta vojenská část.“ Během prohlídky bylo k vidění
vše, co škola nabízí: od učeben, jak klasických tak odborných, přes tělocvičny, sportoviště,
prostory pro volnočasové aktivity až po stravovací a ubytovací prostory. Jako vždy je
nejatraktivnější ukázka MUSADO v režii žáků.
Poslední zastávkou na Dni otevřených dveří byla rekrutační pracoviště. Zde si mohli zájemci
rezervovat termín ve vojenské nemocnici a vyplnit všechny potřebné formuláře.
26. října proběhl první Den otevřených dveří v pobočce Sokolov. Jak probíhá studium na
vojenské škole, zde zájemcům přiblížil žák druhého ročníku. Další možnost získat informace
o studiu strojírenství na pobočce v Sokolově bude 6. prosince a 9. ledna.
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Slavnostní nástup ke Dni válečných veteránů
V pondělí 11. listopadu 2019 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.
Významnost tohoto aktu podtrhla přítomnost hostů. Bylo nám ctí přivítat starostu města
Tomáše Kolkopa a místostarostku Danielu Maixnerovou. Při pietním aktu byly položeny
květiny k památníku školy a zapálena svíce k uctění památky padlých.
Během nástupu jsme si připomněli nejen Den válečných veteránů, ale i blížící se 30. výročí
„sametové revoluce.“ Dále byly dle Výnosu ministra obrany předány z rukou zástupce
velitele ocenění za službu v ozbrojených silách ČR
- stužka medaile, stužka medaile I. stupně, medaile
I. stupně a medaile II. stupně. Na závěr zazněla
státní hymna.
V tento den se uskutečnil pietní akt v Praze na
Vítkově.

I

zde

jsme

měli

své

zástupce.

Podplukovník Viliam Beke, major Pavel Rajj
a 2 žáci školy doprovázeli plukovnici v. v. Jarmilu Halbrštátovou, která převzala záslužný
kříž ministra obrany ČR III. stupně. Válečná veteránka Jarmila Halbrštátová nyní žije
v Moravské Třebové. Ve 2. světové válce se účastnila bojů u Sokolova, Kyjeva nebo na
Dukle.
Memoriál československých parašutistů 2019
Víkend před oslavou svátku válečných veteránů se pod záštitou 43. výsadkového praporu již
poosmé konal v Chrudimi Memoriál československých parašutistů, kterého se zúčastnilo více
než tři desítky našich žáků.
Cílem účastníků této akce bylo překonat pěším
přesunem sedmdesátikilometrovou vzdálenost po trase
Chrudim - Ležáky - Medkovy kopce - Svratka - Nové
Město na Moravě, a tak uctít památku paradesantního
výsadku Tungsten vyslaného z Anglie na území
protektorátu a s ním spolupracujících odbojářů za
2. světové války.
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Pro mnohé účastníky byla tato náročná aktivita velmi zajímavá. Žáci si tak mohli prověřit své
fyzické, psychické, a orientační schopnosti v týmové spolupráci, i když ne všem se podařilo
splnit určený časový limit a pochod zdárně dokončit, což by mohlo být motivací a nepsaným
závazkem či výzvou toto napravit v některém z dalších ročníků.
Pplk. Mgr. Ivo Zelinka, který v současné době vytváří organizační jádro výsadkového pluku
ocenil slovy chvály a obdivu nadšení a vůli našich studentů na pochodu a umožnil jim vstup
na výsadkového cvičiště a prohlédnutí si běžně nepřístupných prostor určených k výcviku
výsadkářů.
Rakouští vojáci v naší škole
Ve dnech 14. - 25. října 2019 absolvovali v naší
škole kurz českého jazyka tři rakouští vojáci
a jeden občanský zaměstnanec Bundesheeru. Po
příjezdu si vojáci za doprovodu npor. Michaely
Macounové a asistentky velitele Lucie Vašákové
prohlédli areál školy a večer s vyučující českého
jazyka

Mgr.

Libuší

Kořínkovou

a

s žáky

3. ročníku se prošli městem, obzvlášť byli nadšeni
Křížovým vrchem.
Výuka začala 15. října a skládala se z hodin konverzace českého jazyka, byla zaměřena na
výuku odborné terminologie, ale i běžné konverzace a reálií, na nichž se podílely Mgr. Klára
Motlová, Mgr. Barbora Vacková, Mgr. Libuše Kořínková a PaedDr. Jana Jakubcová.
V hodinách vojenské profesní přípravy, vedených mjr. Petrem Tatalákem, vojáci absolvovali
taktickou, střeleckou, spojovací přípravu, topografii, byli seznámeni se strukturou AČR,
rovněž se zúčastnili plavání, vojenského lezení, běhu na překážkové dráze.
Součástí kurzu byly i exkurze. Pod vedením Ing. Lenky Lazarové navštívili Národní centrum
zásob humanitární pomoci SSHR v Olomouci, Vojenské muzeum a pevnost v Králíkách.
Také se zúčastnili praktické výuky elektrotechniků v Lanškrouně. Dne 24. října se uskutečnila
exkurze na Katedru letectva a letecké techniky Univerzity obrany v Brně.
Příjemným osvěžením kurzu byla prohlídka moravskotřebovského zámku. Na závěr se konalo
příjemné posezení s lektory a s vedením školy. Vojáci byli návštěvou naší školy nadšeni a již
se těší na příští kurz.
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Maďarsko potřetí a zase jinak
Již potřetí se naši žáci zúčastnili setkání se
spřátelenou vojenskou školou Karla Kratochvíla
v Debrecíně. Nízké ranní teploty pondělního rána
doprovázely brzký odjezd do hlavního města
Budapešti,

kde

jsme

ve

spolupráci

s kpt. Andrásem Feketem a vedoucím domova
mládeže panem Attilou Bársonym absolvovali
prohlídku maďarského parlamentu. Do cíle v Debrecínu jsme pak dorazili ve večerních
hodinách. I přes to jsme se dočkali srdečného přivítání, které zahrnovalo večeři a typický
maďarský zákusek připravený žákyněmi zdejší školy.
Druhý den ráno jsme se zúčastnili slavnostního nástupu se vztyčováním státních vlajek,
prohlídky školy. Dopoledne pokračovalo návštěvou muzea 5. střelecké brigády Istvána
Bocskaiho a největšího místního vojenského hřbitova, kde jsme se dozvěděli o smutných
osudech 133 vojáků české a moravské národnosti, kteří zemřeli v průběhu první světové války
na území města Debrecínu a jeho blízkém okolí. Náhrobkům našich vojáků jsme spolu se
skupinou vybraných maďarských studentů symbolicky vzdali poctu a jejich hroby označili
naší státní vlaječkou. Vyvrcholením celé akce, byl pietní akt za přítomnosti veřejnosti, který
naplnil zbytek dopoledne. Po obědě jsme se vypravili za doprovodu učitelů humanitních
předmětů a ředitele školy na prohlídku středověké univerzity, židovské čtvrti a centra města.
Následující dopoledne vyplnila návštěva debrecínského „IQ centra AGÓRA“, kde jsme si
v doprovodu našich nových maďarských přátel na vlastní kůži mohli vyzkoušet naši zručnost,
sílu, virtuální realitu a ověřit teoretické znalosti ze školy. Příjemným překvapením bylo
nečekané setkání s primátorem města Debrecín panem László Pappem, který s námi krátce
pohovořil. Cestu do univerzitního města nám zpříjemnila procházka skrz arboretum, kterou
doprovázelo slunné počasí. Pohodový program vystřídal adrenalin ve formě vyčerpávajícího
paintballového turnaje mezi národnostně smíšenými týmy. Zbylou energii jsme proměnili
v zážitky z místních termálních lázní.
Hlavní myšlenkou našich hostitelů bylo zdůraznění důležitosti znalosti válečné historie
a navázání na ni. S touto ideou jsme měli možnost se seznámit při čtvrteční návštěvě hradu
v městě Eger. Prohlídka byla zajímavá především díky autenticky oblečenému průvodci, jeho
poutavému vyprávění v angličtině a praktické ukázce dobových zbraní. Celý výlet jsme
završili středověkou hostinou.
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Páteční ráno před odjezdem zpět
do Moravské Třebové bylo ve
znaku

dojemného

vzájemného
a

předávání

pamětních

Představitelé
krátké
vyjádřili

loučení,
předmětů.

škol

proslovy,

darů

přednesli
ve

budoucí

kterých
snahu

o udržení nově vzniklých tradic a oboustranné spolupráce. Oficiální konec našeho pobytu
vyjadřovalo slavnostní sejmutí vlajek obou zemí.
V průběhu zpáteční cesty jsme se jednohlasně shodli, že i během krátké doby může vzniknout
přátelství a poznat mnoho nového. Rádi bychom tímto článkem poděkovali všem, kteří se
podíleli na této akci. Zároveň doufáme a pokusíme se o zabezpečení stejně kvalitního pobytu
u nás v Moravské Třebové. Všem čtenářům přejeme tak, jako naši maďarští přátelé - „Erőt,
egészséget!“.
Na Sportovním dnu rektora Univerzity obrany se naši žáci neztratili
Na základě pozvání od rektora Univerzity obrany v Brně se 33 žáků naší školy a 4 vojáci
z povolání zúčastnili dne 10. října 2019 Sportovního dne rektora - velitele Univerzity obrany.
Vynikající úspěch zaznamenali vojáci z povolání, kdy na prvním místě v badmintonu se
umístil rotmistr Dostál a v téže disciplíně skončil třetí nadrotmistr Šulc. V tenise se
překvapivě prosadil nadporučík Pospíšil, který skončil na krásném třetím místě. V tenise naší
školu reprezentoval kromě npor. Pospíšila ještě žák Jiří Zelený.
Žáci zaznamenali úspěch ve florbale, kde obsadili výborné druhé místo. Florbalový tým byl
ve složení: Václav Ponča, Marian Kovařík,
Tomáš Franěk, Dominik Janovský, Jakub
Klímek, Adam Šimurda, David Vysloužil
a Jan Vitvar. V silové disciplíně crossfit
skončila dvojice Jakub Feit a Radek Pilát na
čtvrtém místě a dvojice Stanislav Hajský
s Danielem Tůmou na sedmém místě. V
těžké konkurenci malé kopané se náš tým ve
složení Jakub Loubal, Josef Kohoutek, Jakub Kněžour, Pavel Panovský, Libor Pavlů, Michal
Fatěna, Adam Palička a Martin Kotek umístil na osmém místě. Náš hokejový tým ve složení:
npor. Petr Vanduch, Daniel Bek, Erik Zýka, Sebastian Jirásko, Jan Antoň, Martin Horáček,
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Michal Gula, Martin Karen, František Taran, Jakub Závodný, Jan Kaprál, Daniel Dlouhý
a Pavel Houška sehrál dvojzápas s výběrem Univerzity obrany. Tým z Brna byl velice silný,
protože disponuje hráči, kteří hráli juniorskou extraligu, dokonce někteří mají i extraligové
zkušenosti v dospělých. Naši hráči sehráli statečný výkon, ačkoliv prohráli 7:2 a 10:4.
Funkcionáři z univerzity ocenili naši účast a těší se na další spolupráci s naší školou.
Žáci ovládli náměstí
V pátek 27. září 2019 ovládli náměstí v Moravské Třebové žáci vojenské střední školy. Pro
96 žáků a žákyň 1. ročníků to byl den jejich slavnostního slibu. První krok v jejich budoucí
kariéře v řadách vojáků Armády ČR.
Než nastal tento slavnostní den, žáci poctivě trénovali pořadovou přípravu. Ještě ve čtvrtek si
vyzkoušeli na generálním nácviku, jak vše bude vypadat, aby pátek byl dokonalý. Jak řekl
velitel školy ve svém projevu: „Můj obdiv mají již teď, protože za 16 dnů od nástupu do školy
se dokázali připravit na dnešní slavnostní akt v takové míře, že se nemusí vůbec stydět za své
vystupování.“
Slavnostní akt začal v areálu školy, za přítomnosti hostů i veřejnosti, tradičním pietním aktem
k uctění obětí obou světových válek i zahraničních misí. Poté se všichni přesunuli v čele
s vojenskou hudbou na náměstí T. G. Masaryka, kde v 09:55 hodin přeletem letounů JAS-39
Gripen začal samotný akt slavnostního slibu. Po předání hlášení a přehlídce nastoupených
jednotek následovali proslovy čestných hostů a velitele školy. Poté žák 1. ročníku přečetl
slavnostní slib a náměstím zaznělo sborové „Tak slibujeme.“ Na blízkých našich „prváčků“
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bylo vidět hrdost i dojetí. Ceremoniál byl ukončen slavnostním pochodem s přeletem
bojového vrtulníku Mi-24. Následoval přesun jednotek do areálu školy a poté odjezd domů na
víkend.
Na školu nastoupilo v září do dvou oborů, které v současné době naše škola nabízí, 100 žáků
a žákyň, slavnostní slib už neskládali všichni. První krok v pátek zvládlo 96 žáků. Teď je čeká
náročné studium, které vede k maturitě. Poté následuje dvouměsíční kurz základní přípravy
a kariéra u AČR. Jak řekl brigádní generál Radek Hasala ve svém projevu: „Absolventi vaší
školy patří vždy k nejlepším u nás v kurzu základní přípravy a tak se na vás za čtyři roky
těšíme ve Vyškově.“
Příští rok řady slibujících mohou rozšířit žáci oboru strojírenství, který je plánován od
školního roku 2020/21 na pobočce v Sokolově.
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.
V kurzu základní přípravy naši absolventi obstáli
Dne 1. srpna 2019 začal kurz základní přípravy pro
budoucí studenty Univerzity obrany a četu bývalých žáků
naší školy u Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve
Vyškově. Po čtyřech týdnech nácviků a odborných
výcviků se ve čtvrtek 29. srpna uskutečnila v areálu
kasáren Dědice slavnostní vojenská přísaha. Složili ji
všichni absolventi naší školy, kteří kurz započali. Přelet
bojového letounu, bojový prapor Velitelství výcviku Vojenské akademie v rukou čestné čety Posádkového
velitelství Praha, slova přísahy, státní hymna, přítomnost
těch nejbližších, ale i významných hostů … to vše
umocňovalo slib věrnosti České republice, slib zavazující
k plnění vojenských povinností.
Dne 20. září 2019 proběhlo vyřazení ze základní přípravy.
V průběhu osmi týdnů si naši absolventi zopakovali a prohloubili základní práva a povinnosti,
zvládnutí hlavní činnosti k přežití na bojišti, obsluhu a střelbu z ručních zbraní a ověřili své
fyzické a psychické předpoklady pro výkon vojenské služby. Devět nejlepších z celého kurzu
bylo za své výsledky oceněno písemnou pochvalou, z toho 5 bylo bývalých žaků VSŠ a VOŠ
MO.
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Po úspěšném zakončení základní vojenské přípravy teď ti, kteří se rozhodli pro vstup do
akademické obce, budou slavnostně imatrikulováni na začátku října a v univerzitních
učebnách nahradí své předchůdce. Ostatní budou zařazeni do řad příslušníků AČR. Děkujeme
absolventům, že šíří dobré jméno naší školy.
Dny NATO 2019
Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos
probíhaly ve dnech 21. - 22. září a přinesla jedinečnou ukázku společného letu mistra světa
elitní letecké série Red Bull Air Race Martina ŠONKY létajícím na stroji Extra 300
a kpt. Ivo KARDOŠE pilotujícím letoun JAS-39C Gripen.
124 žáků naší školy 2. a 3. ročníku opět přispělo k hladkému průběhu této velkolepé akce.
Z toho čtyři žáci byli vyčleněni pro výpomoc ASC Dukla PRAHA a třem žákům byl svěřen
propagační stan školy, kde 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 vojenské střední škole. Počet návštěvníků stánku byl enormní,
o čemž vypovídal počet vydaných propagačních materiálů, i když tyto byly předávány za
předvedenou fyzickou aktivitu, jako jsou dřepy či kliky.
Návštěvnost

tohoto

ročníku

potvrdila

vzrůstající oblibu této akce, k čemuž přispělo
krásné

počasí.

Žáci

byli

vystaveni

nadměrným teplotním výkyvům, kdy ráno
teplota dosahovala jen 6 °C a v průběhu dne
vystoupala až na 25 °C. Přes všechno se naši
žáci

vypořádali

se

všemi

nástrahami

zabezpečení pořadatelské služby a dalšími
úkoly na ně kladenými, čímž si opět vysloužili slova chvály a uznání od široké veřejnosti i z
řad vojenských profesionálů. Účast na této akci byla pro žáky přínosná, jak z hlediska plnění
zadaných úkolů, tak z hlediska seznámení s ozbrojenými složkami ČR i spojeneckých států
napříč celým spektrem bezpečnostních složek.
Ještě než zasednou do lavic
Již se stalo tradicí, že druhý týden v září se místo do lavic čety prvních ročníků přesunuly ve
dvou turnusech do tábořiště na Svratouchu. Byly tam pro ně nachystány tři dny plné
seznamovacích, taktických a především týmových her. Hlavním cílem těchto aktivit bylo
nastartovat a urychlit proces vzájemného poznání mezi sebou a to včetně třídního učitele
a velitele čety.
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O celý program se starali pracovníci střediska volného času Tramtáryje Svitavy. 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. Před
všemi četami je teď čtyřletá cesta v jejich
partě, která právě první vazby tvořila na
Svratouchu.
Pobyt na stanovené základně provázelo
příjemné počasí. Chladné večery a noci
o sobě daly znát hned, jak se setmělo.
Bonusem byla „domácí strava“, o kterou se
postarali

jako

vždy

výborní

kuchaři.

V pondělí již žáci poprvé zasedli do školních
lavic a poznávají se s vyučujícími.
Nastoupila stovka nováčků
Pondělí 2. září 2019 bylo prvním dnem školního roku 2019/20. Stávající žáci školy přijeli již
tradičně v neděli večer. Nováčci se scházeli před bránou školy v pondělí kolem osmé hodiny
ranní, kde na ně čekali přidělení instruktoři ze třetích ročníků, kteří je budou provázet první
týdny ve škole.
V 07:20 hodin při slavnostním nástupu přivítalo velení školy stávající žáky. Maturantům
velitel připomněl, že jejich důležitý krok k ukončení studia se blíží a všem popřál úspěšný
školní rok. Došlo i na udělení odměn za ukončený školní rok. Poté se žáci odebrali do svých
mateřských učeben a přivítali se s třídními učiteli.
Instruktoři

začali

plnit

svoji

funkci

a nováčci se na ně mohou obrátit
s jakoukoliv prosbou nebo dotazem. Jejich
cesta

po

vkročení

do

areálu

školy

pokračovala na Domov 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 dívkám jejich vlasy zůstaly, ale mají jasně
danou úpravu účesu, kterou musí dodržovat. Následuje návštěva ošetřovny a výdej dalšího
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materiálu. Materiál dostávají postupně, začíná se sportovním vybavením, poté následuje
stejnokroj vzor 95 tzv. „maskáče“ a jako poslední stejnokroj vzor 97.
Žáky pak čeká ještě v dalším týdnu 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.
Rodiče prváků se sešli v učebnách se třídními učiteli a veliteli čet. Byli seznámeni s tím, jak
to chodí, co mohou čekat a zároveň jim byla představena psycholožka, výchovná poradkyně
a právnička. Asi nejdůležitější informací pro rodiče bylo, že slavnostní slib proběhne 27. září
od 10:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové, kde vyslovením „tak slibuji“
uzavřou první měsíc pobytu ve škole.
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