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 velení školy
Velitel VSŠ a VOŠ MO:

plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK - do 31. 5. 2022
plk. gšt. Ing. Milan KALINA - od 1. 6. 2022

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 2022
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2. Charakteristika školního roku 2021/2022
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 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

Kmenový obor:

23-41-M

Kód a název oboru: 23-41-M/01

Strojírenství
Strojírenství - specialista vzdušných sil

Délka přípravy:

4 roky

Obor vzdělání:

pro chlapce i dívky se zájmem o strojírenství, 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
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Tříleté dálkové studium
Kmenový obor:

64-41-L

Kód a název oboru: 64-41-L/51

Podnikání v oborech
Podnikání

Délka přípravy:

3 roky

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

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
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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
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 Strojírenství - specialista vzdušných sil (ST) se zaměřuje na uplatnění
absolventů zejména ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství
a v příbuzných technických oborech, a to při zajišťování konstrukční a technologické stránky
výrobního procesu, při organizování provozních činností, v údržbě, obchodně-technických
službách, marketingu apod. Mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak
i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. energetiky, stavebnictví, dopravy,
zemědělství aj.). Své uplatnění také najdou v oblasti podnikání ve strojírenských oborech.
Příklady pracovních pozic, které mohou absolventi vykonávat, jsou např. konstruktér,
technolog, mistr ve výrobě, dílenský plánovač, pracovník kontroly jakosti, servisní technik,
normovač a další. Cílem studia ST je výchova absolventů pružně reagujících na požadavky
praxe a trhu práce, kteří jsou připraveni pracovat samostatně i v týmu, soustavně se
sebevzdělávat a sledovat trendy a vývoj ve svém oboru a oborech příbuzných. Dále najdou
uplatnění na odborně-technických nebo řídících pozicích vzdušných sil Armády ČR. Mohou
pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, případně si rozšiřovat své
vzdělání v různých odborných kurzech, školeních apod.
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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 2021/2022 ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva
obrany v Moravské Třebové pracovalo 117 vojáků z povolání a občanských zaměstnanců.
Hlavní funkcionáři školy
Funkce
Velitel školy

Hodnost, titul, jméno a příjmení
plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK - do 31. 5. 2022
plk. gšt. Ing. Milan KALINA - od 1. 6. 2022

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
Náčelník 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).
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogický sbor školy absolvoval v průběhu školního roku e-learningová školení a semináře
k maturitním zkouškám k funkcím zadavatelů a hodnotitelů.
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Celkový přehled o vzdělání pedagogických pracovníků
Vzdělání

PaedDr.

RNDr.

Mgr.

Ing.

Bc.

Vysokoškolské

1

5

24

6

2

Bez titulu
s pedagogickým vzděláním
2

Pedagogický sbor v počtu 40 byl plně kvalifikován.
5. Přijímací řízení
Čtyřleté denní studium
První kolo přijímacího řízení se pro čtyřleté denní studium oborů vzdělání 78-42-M/07
Vojenské lyceum, 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství konalo v řádném
termínu dne 12. a 13. dubna 2022 a v náhradním termínu dne 10. a 11. května 2022 (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 upravena, proběhlo pouze přezkoušení z běhu na
1 000 metrů.
Zájem o studium oboru vzdělání Vojenské lyceum byl značný. Bylo podáno celkem 256
přihlášek (168 chlapců a 88 dívek). K přijímacím zkouškám do Moravské Třebové se
dostavilo 254 uchazečů (167 chlapců a 87 dívek). Pro školní rok 2022/2023 bylo plánováno
přijetí 96 uchazečů s místem studia v Moravské Třebové.
Do studia oboru vzdělání Elektrotechnika bylo podáno celkem 88 přihlášek (80 chlapců
a 8 dívek). K přijímacím zkouškám do Moravské Třebové se dostavilo 84 uchazečů (77
chlapců a 7 dívek). Pro školní rok 2022/2023 bylo plánováno přijetí 32 uchazečů s místem
studia v Moravské Třebové.
Do studia oboru vzdělání Strojírenství podáno v 1. kole přijímacího řízení 61 přihlášek
(45 chlapců a 16 dívek). K přijímacím zkouškám do Moravské Třebové se dostavilo
55 uchazečů (40 chlapců a 15 dívek). Pro školní rok 2022/2023 bylo plánováno 28 uchazečů
s místem studia Sokolov.
Dne 30. května 2022 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání Strojírenství 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 8 přihlášek
(7 chlapců a 1 dívka). Předpokládaný počet přijatých uchazečů byl 8. Zápisový lístek v 2. kole
zaslalo 6 uchazečů.
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Celkový počet uchazečů z dvou kol přijímacího řízení oboru Strojírenství je 23 (20 chlapců
a 3 dívky).
Směrné číslo pro přijetí ke studiu na školní rok 2022/2023 bylo Oddělením vzdělávací
politiky a vojenských škol Sekce státního tajemníka v Ministerstvu obrany stanoveno pro
místo studia Moravská Třebová na 96 žáků oboru VL a na 32 žáků oboru EL. Pro místo studia
Sokolov oboru ST se jednalo o 28.
Na základě výsledků přijímacího řízení bylo ke studiu do prvního ročníku přijato (včetně
přijatých uchazečů na odvolání) celkem 96 žáků oboru vzdělání VL (65 chlapců a 31 dívek),
32 žáků oboru vzdělání EL (29 chlapců a 3 dívky), 23 žáků oboru vzdělávání ST (20 chlapců
a 3 dívky). Svůj zájem o studium na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové potvrdilo
odevzdáním zápisového lístku do oboru vzdělání VL 96 uchazečů (65 chlapců a 31 dívek), do
oboru vzdělání EL 32 uchazečů (29 chlapců a 3 dívky) a do oboru vzdělání ST 23 uchazečů
(20 chlapců a 3 dívky).
Tříleté dálkové studium
Přijímací řízení do tříletého dálkového oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání bylo zrušeno na
základě

malého

počtu

přihlášek.

Bylo

podáno

celkem

6

přihlášek

(4 muži a 2 ženy).
Přehled o přijímacím řízení
Čtyřleté denní studium
Obor vzdělání: 78-42-M/07 Vojenské lyceum
Počet uchazečů
Forma
vzdělávání

Směrné
číslo

Celkem
přihlášek

Čtyřleté
denní
studium
Celkem

96

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

168 Ch

167 Ch

65 Ch

65 Ch

65 Ch

65 Ch

88 D

87 D

31 D

31 D

31 D

31 D

256

254

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
vzdělávání

Směrné
číslo

Celkem
přihlášek

Čtyřleté
denní

32

studium
Celkem

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

80 Ch

77 Ch

29 Ch

29 Ch

29 Ch

29 Ch

8D

7D

3D

3D

3D

3D

88

84

32

32

32

32

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

Směrné
číslo

Celkem
přihlášek

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato

Zápisový

Nastoupilo

ke studiu

lístek

ke studiu

Celkem nastoupilo

Čtyřleté
denní
studium

28

45 Ch

41 Ch

14 Ch

14 Ch

14 Ch

16 D

15 D

3D

3D

3D

1. kolo
Čtyřleté
denní
studium
2. kolo

20 CH + 3 D
pro
doplnění
8

Celkem

7 Ch

6 Ch

6 Ch

6 Ch

6 Ch

1D

0D

0D

0D

0D

69

62

23

23

23

23

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

Směrné

vzdělávání

číslo

Celkem
přihlášek

Tříleté
dálkové
studium
Celkem

28

Dostavilo se
k přijímacímu
řízení

Přijato

Nastoupilo

ke studiu

ke studiu

Celkem nastoupilo

4M

0M

0M

0M

0M

2Ž

0Ž

0Ž

0Ž

0Ž

6

0

0

0

0
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6. Počty žáků
Ve školním roce 2021/2022 měla VSŠ a VOŠ MO celkem 22 čet s 498 žáky (437 žáků
čtyřletého denního studia a 61 žáků tříletého dálkového studia). Na VSŠ MO se v rámci
čtyřletého denního studia vyučovaly obory vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum
(294 žáků), 26-41-M/01 Elektrotechnika (98 žáků), 23-41-M/01 Strojírenství (45 žáků) dislokace Sokolov a obor vzdělání tříletého dálkového studia 64-41-L/51 Podnikání
(61 žáků).
Skutečný stav žáků k 31. 8. 2022 (po opravných zkouškách, ukončení, přerušení)
Vojenské lyceum - 205 žáků, Elektrotechnika - 71 žáků, Strojírenství - 33 žáků, Podnikání 12 žáků.
Počty žáků

Přestup z jiné

Ukončení a opravné

po opravných

střední školy

zkoušky v srpnu

zkouškách k 31. 8. 2022

(+)

(-)

33

30

-

3

29

29

24

-

5

C1C

33

33

27

-

6

E1A

32

32

30

-

2

S1A

23

23

18

-

5

C2A

25

23

19

-

6

C2B

29

29

25

-

4

C2C

30

30

30

-

-

E2A

24

24

23

-

1

S2A

22

22

15

-

7

C3A

21

21

21

-

-

C3B

19

19

19

-

-

C3C

22

22

22

-

-

E3A

18

18

18

-

-

C4A

20

20

-

-

-

C4B

17

17

-

-

-

C4C

16

16

-

-

-

E4A

24

24

-

-

-

T1A

16

16

12

-

4

Počty žáků

Počty žáků

k 1. 9. 2021

k 8. 9. 2021

C1A

33

C1B

Četa
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T2A

15

15

12

-

3

T3A

15

15

-

-

-

T3B

15

15

-

-

-

Celkem

498

496

345

46

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
Klasifikace 2. pololetí šk. roku proběhla ke dni 13. dubna 2022 – maturitní ročníky, 17.
června 2022 a bylo klasifikováno celkem 468 žáků, z toho 413 žáků 1. - 4. ročníku VL, EL,
ST čtyřletého denního studia a 55 žáků 1. - 3. ročníku tříletého dálkového studia.
Čtyřleté denní studium
Z celkového počtu 413 žáků prospělo 381 žáků, s vyznamenáním 14 žáků, neprospělo/
nehodnoceno 18 žáků.
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Čtyřleté denní studim
Četa

Průměrný

Počet
žáků

Hodnocení

prospěch

V

P

5, N

Třídní učitel

C1A

30

4

26

-

2,026

npor. Mgr. Radka ZAVŘELOVÁ

C1B

25

-

24

1

2,114

o. z. Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ

C1C

29

-

29

-

2,056

o. z. Mgr. Lenka SONTÁKOVÁ, Ph.D.

E1A

30

-

28

2

2,481

o. z. Mgr. Stanislav SOUKUP

S1A

21

1

17

3

2,497

npor. Mgr. Ladislav ČERNÝ

C2A

23

-

19

4

2,536

o. z. RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ

C2B

27

-

25

2

2,469

o. z. Ing. Eva PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

C2C

30

-

30

-

2,373

o. z. Mgr. Jana ZELENDOVÁ

E2A

23

-

23

-

2,469

o. z. Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL

S2A

17

1

14

2

2,304

npor. Mgr. Ladislav ČERNÝ

C3A

21

2

18

1

2,304

o. z. Mgr. Radek KONEČNÝ

C3B

19

3

16

-

2,174

o. z. Mgr. Barbora VACKOVÁ

C3C

22

-

22

-

2,507

o. z. Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ

E3A

18

-

18

-

1,979

o. z. Mgr. Pavlína JANDLOVÁ

C4A

20

1

19

-

2,136

o. z. Mgr. Ivana PŠIKALOVÁ

C4B

17

1

16

-

2,540

o. z. Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

C4C

16

1

15

-

2,313

o. z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ

E4A

23

-

20

3

2,569

mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK

Celkem

413

14

381

18

2,325

Studijní výsledky
Prospěl
Typ studia

Počet žáků

s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl/nehodnocen

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Čtyřleté denní

413

14

3,39

381

92,25

18

4,36

Tříleté dálkové

55

-

-

52

94,54

3

5,45

Celkem

468

14

3,39

433

92,52

21

4,49
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Tříleté dálkové studium
Z celkového počtu 55 žáků prospělo 52 žáků a 3 žáci neprospěli.
Klasifikaci za 1. - 3. ročník uzavřelo 55 žáků.
Tříleté dálkové studium
Četa

Průměrný

Počet
žáků

Hodnocení

prospěch

V

P

5, N

Třídní učitel

T1A

14

-

13

1

2,990

o. z. Mgr. Bc. Richard CVRKAL

T2A

12

-

12

-

2,833

o. z. Mgr. Bc. Richard CVRKAL

T3A

15

-

15

-

2.581

o. z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

T3B

14

-

12

2

2,653

o. z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

Celkem

55

-

52

3

2,764

V měsíci srpnu konalo opravnou zkoušku celkem 11 žáků (VL - 6, EL - 2, ST - 2, PO - 1).
Z tohoto počtu 6 žáků neuspělo, proto jim bylo ukončeno ke dni 31. 8. 2022 studium pro
neprospěch a tím i nepostoupení do vyššího ročníku.
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky se uskutečnily v jarním a podzimním období. Praktické maturitní zkoušky
žáků čtyřletého denního studia oboru vzdělání VL se konaly ve dnech 25. - 28. dubna
(v podzimním období dne 25. srpna 2022), oboru vzdělání EL ve dnech 27. - 28. dubna
(v podzimním období dne 25. srpna 2022) a žáků tříletého dálkového studia oboru vzdělání
PO proběhly dne 29. dubna (v podzimním období dne 26. srpna 2022). Písemné práce
z českého jazyka a literatury a jazyka cizího se uskutečnily ve dnech 21. - 22. dubna (jarní
období) a 5. - 6. září 2022 (podzimní období). Společná část maturitní zkoušky ve formě
didaktických testů se konala ve dnech 2. - 3. května (jarní období) a 1. - 2. září 2022
(podzimní období). Profilová a ústní část společných maturitních zkoušek se pro všechny
obory a formy studia konala ve dvou týdnech, a to ve dnech 16. - 20. a 23. - 27. května 2022.
Náhradní a opravné maturitní zkoušky profilové části se konaly ve dnech 14. - 15. září 2022.
Maturitní zkoušky byly po všech stránkách dobře připraveny. Jejich průběh byl plynulý
a bezproblémový. Velkou zásluhu na tom měly maturitní komise v čele s jejich předsedy.
Velmi zodpovědně k maturitám přistoupili všichni zkoušející, přísedící, zadavatelé,
hodnotitelé a v neposlední řadě i žáci, kteří prokázali odpovídající vědomosti a jejich chování
a vystupování bylo na požadované úrovni. Organizačně pak dobře zabezpečili hladký průběh
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maturit příslušníci velitelského sboru, třídní učitelé o. z. Mgr. Ivana PŠIKALOVÁ, o. z. Mgr.
Bedřiška SCHNEIDEROVÁ, o. z. RNDr. Iveta WILNEROVÁ, mjr. Ing. et Ing. Ondřej
KROPÁČEK, o. z. RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ 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 76 žáků. Z tohoto počtu neprospěli při
závěrečné klasifikaci 3 žáci. V měsíci červnu opravnou zkoušku složili. Maturitní zkoušky
konalo 76 žáků, z daného počtu neprospělo 8 žáků, a to celkem ze 7 maturitních zkoušek (ve
společné části maturitní zkoušky z didaktického testu z českého jazyka a literatury,
v profilové části maturitní zkoušky z ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického
jazyka, elektrotechniky, elektrotechnických a komunikačních systémů a z praktických
maturitních zkoušek z vojenské profesní přípravy a odborného výcviku). Jeden žák byl
z důvodu zdravotní indispozice omluven z praktické maturitní zkoušky z vojenské profesní
přípravy.
Hodnocení
Četa

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

C4A

20

20

100

0

0

C4B

17

17

100

0

0

C4C

16

13

81

3

19

E4A

23

18

78

5

22

Celkem

76

68

89

8

11

Tříleté dálkové studium
Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 29 žáků. Z tohoto počtu neprospěli při
závěrečné klasifikaci 2 žáci. V měsíci červnu opravnou zkoušku složil 1 žák, maturitní
zkoušky konalo 28 žáků. Z daného počtu neprospělo 6 žáků, kteří byli ve společné části
maturitní zkoušky neúspěšní z didaktických testů z matematiky a anglického jazyka
a v profilové části maturitní zkoušky z z českého jazyka a literatury a anglického jazyka.
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Hodnocení
Četa

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

T3A

15

11

73

4

27

T3B

13

11

85

2

15

Celkem

28

22

79

6

21

Souhrn výsledků maturitních zkoušek
Hodnocení
Forma vzdělávání
Denní a dálkové studium

Klasifikováno

Prospěl

Neprospěl

Počet

%

Počet

%

90

87

14

13

104

Kurzy ECDL
Pod vedením o. z. Ing. Pavla NAVRÁTILA a o. z. Matyáše ENDLA byly organizovány kurzy
výpočetní techniky na základě konceptu ECDL (European Certification of Digital Literacy),
využitelného ke zvyšování kvalifikace a k rekvalifikaci zaměstnanců rezortu MO. Kromě
kurzů základní obsluhy PC s využitím MS Windows a MS Office to byl i specializovaný kurz
zaměřený na tvorbu webových stránek. Ve školním roce 2021/2022 byly VSŠ a VOŠ MO
nabízeny celkem tři počítačové kurzy, z nichž jeden byl pro nenaplnění zrušen.
Přehled kurzů ECDL
Název
ECDL pro začátečníky

Termín

Délka

6. - 24. 9. 2021

Tvorba webových stránek 4. - 22. 10. 2021

Plánovaný

Skutečný

počet

počet

3 týdny

12

6

3 týdny

12

zrušen pro

a publikování na internetu
ECDL pro začátečníky

nenaplnění
3 týdny

7. - 25. 2. 2022

19

12

8
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Jazykové zkoušky STANAG 6001
Přehled jazykové úspěšnosti žáků VSŠ a VOŠ MO ve školním roce 2021/2022.
Četa

Počet
žáků

Angličtina

Němčina

Ruština

Francouzština

C1A

33

I.
-

II.
-

II
I.-

I.
-

II.
-

III.
-

I.
-

II.
-

I.
-

II.
-

C1B

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1C

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E1A

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S1A

23

C2A

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2B

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2C

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E2A

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S2A

22

C3A

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3B

19

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

C3C

22

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

E3A

18

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

C4A

20

8

13

2

-

-

-

12

-

3

-

C4B

17

5

13

1

3

-

-

7

-

-

-

C4C

16

-

14

2

6

-

-

-

-

-

-

E4A

24

6

24

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

437

20

70

5

9

-

-

19

-

3

-

9. Prevence rizikového chování
Hlavní úkoly v oblasti prevence rizikového chování personálu byly realizovány dle přijaté
Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu MO na období let 2020 2027 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 2021.
Cílem bylo zabezpečit cílenou osvětu a vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro
žáky a zaměstnance školy. Dále pokračovat ve spolupráci s CASRI Praha, příspěvkovou
organizací MO a Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí v procesu
průběžného monitorování psychického a fyzického stavu, včetně použití zátěžových testů
k optimalizaci výchovného procesu žáků školy. Organizačně a kvalitně zabezpečit sportovní,
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kulturní volnočasové aktivity a řízené volnočasové aktivity (kroužky) v rámci prevence
rizikového chování u VSŠ a VOŠ MO.
V roce 2021 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

metodik P-RCH

pplk. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Ph.D.
mjr. Ing. Pavel RAJJ
mjr. Ing. Pavel ŠŤASTNÝ
npor. Mgr. Michaela MACOUNOVÁ
nprap. Stanislav SMITAL

do 18. 8. 2021

mjr. Mgr. Ing. Petr TATALÁK

od 18. 8. 2021

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

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 cílovou
skupinu s největším výskytem rizikového chování a to žáky čtyřletého studia VSŠ MO.
Finanční zajištění prevence RCH umožnilo škole vzhledem k mimořádným opatřením
přijatých k zamezení šíření epidemie infekčního onemocnění způsobeného koronavirem
(COVID-19), kdy byla realizace jednotlivých volnočasových aktivit omezena nebo úplně
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zrušena, zabezpečit zejména pořízení majetku pro volnočasové aktivity a kontrolní činnost
v oblasti prevence rizikového chování.
Kontrolní činnost na dodržování povinností a zákazů v oblasti prevence byla ve školním roce
2021/2022 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 školy
- kontrolu na přítomnost nežádoucích návykových látek (THC) u žáků a studentů
- zákaz kouření žáky v areálu školy a budově Na Písku
- zákaz instalace a provozování výherních automatů v areálu školy a budově Na Písku
- zákaz držení a přechovávání OPL, zbrání a výbušnin v areálu školy
V průběhu školního roku bylo provedeno:
1) 58 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: 58
- pozitivní: 0
2) 59 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu v dechu u VZP před zahájením
VOP - Střelecká příprava s výsledkem:
- negativní: 59
- pozitivní: 0
3) 1 kontrola 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, 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) 150 kontrol na přítomnost THC v těle u žáků VSŠ MO. Kontrola byla provedena rozborem
z moči, zdravotním personálem VZ 684804 - ÚzdrSl Moravská Třebová:
- negativní: 150
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- pozitivní: 0
Pro kontrolní činnost byly z prostředků na P-RCH pořízeny náustky k alkohol testerům
(3.000 ks) v celkové výši 13.576,20,- Kč a testy pro zjištění hladiny THC v lidské moči
(200 ks) v celkové výši 3.630,- 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 1.415,70,- Kč.
Pro žáky školy byly nad rámec školních vzdělávacích programů připraveny odborné
přednášky „Drogové a nedrogové závislosti“, „Léky jako drogy - anabolické steroidy“,
„Prokrastinace“, „Agrese v různých sociálních situacích“, „Prevence sociálně nežádoucích
jevů v dopravě“, „Zdravý životní styl“, „Finanční gramotnost“ a „Komunikace jako
prostředek k předcházení nedorozumění“. Ale vzhledem k přijatým vládním nařízením
spojeným se šířením onemocnění Covid-19 (uzavření SŠ, karantény apod.) byly plánované
vzdělávací aktivity pro žáky zrušeny. Pro obohacení a zkvalitnění vzdělávání žáků VSŠ MO
v oblasti P-RCH bylo v roce 2021 pořízeno 8 preventivních filmů, které se zabývají závislostí
na drogách, šikanou mezi žáky, odvahou, řešením krizových situací, alkoholem v rukách dětí
a mladistvých, rodinou, terapií, domácím násilím páchaným na dětech, manipulací mezi žáky,
poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie), HIV/AIDS mezi mladistvými a ochranou proti
pohlavně přenosným onemocněním v celkové výši 3.990,- Kč.
Vzdělávání stálého stavu VSŠ a VOŠ MO proběhlo dne 23. 8. 2021 v rozsahu 4 vyučovacích
hodin. Rezortními lektory a kpt. MUDr. Tomášem REJDOU (Úsek zdravotních služeb) byla
profesionálně odpřednášena následující témata:
1) Látkové a nelátkové závislosti (45 minut)
2) Problémové užívání psychoaktivních léčivých přípravků (45 minut)
3) Základy chování v kybernetickém prostoru (90 minut)
Závazná realizace jednoho z témat doporučených Rezortní komisí pro prevenci RCH
a stanovený rozsah vzdělávání v oblasti prevence byl splněn. Účast VZP 92 % a o. z. 86 %
(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 oblasti kulturních, vzdělávacích a společenských volnočasových aktivit byla vzhledem
k přijatým vládním nařízením spojeným se šířením onemocnění Covid-19 realizace
jednotlivých volnočasových aktivit omezena nebo úplně zrušena. Za zvýšených hygienicko-
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epidemiologických opatření mohli žáci a personál školy využít služby knihovny školy
a prostor Školního klubu s relaxační místností a kapli na Domově mládeže. Dále byla žákům
poskytnuta společenská výchova a základy etiky - taneční kurz pro žáky 2. a 3. ročníku.
V oblasti sportovních volnočasových aktivit bylo pro žáky a VZP VSŠ a VOŠ MO ve
školním roce 2021/2022 zajištěno mimo areál školy plavání v krytém plaveckém bazénu,
cvičení v posilovně a squash. Za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatření mohli
žáci a příslušníci školy využít venkovní sportoviště v areálu školy (víceúčelové hřiště
a atletický stadion) a posilovnu v tělocvičně.
V rámci řízených volnočasových aktivit byly žákům školy nabídnuty kroužky florbalu, sálové
kopané, horolezecký kroužek, kroužek sebeobrany, dále posilovna, kroužek basketbalu,
volejbalu, atletiky, spinningu, jumpingu (trampolínky), hoopingu (obruče), hand made
(drhání, háčkování), kreativu, hudby, hry na kytaru, airsoftu, údržby a opravy strojů
a mechatroniky a robotiky. Na zabezpečení činnosti kroužků a Školního klubu s relaxační
místností bylo z prostředků na P-RCH využito celkem 108.869,90,- Kč. Pro řízené
volnočasové aktivity bylo nakoupeno:
- basketbalový míč (4 ks v celkové výši 5.480,- Kč)
- fotbalový míč (4 ks v celkové výši 2.280,- Kč)
- míč na sálovou kopanou (4 ks v celkové výši 3.000,- Kč)
- tréninková plachta do branky (2 ks v celkové výši 1.000,- Kč)
- terč na elektronické šipky (1 ks v celkové výši 955,90,- Kč)
- akumulátor 9,6 V pro M15/4 (15 ks v celkové výši 6.300,- Kč)
- kovový zásobník pro M4 (20 ks v celkové výši 3.800,- Kč)
- airsoftové kuličky bal po 5.000 ks (50 bal v celkové výši 11.000,- Kč)
- LEGO Mindstorms 45560 Rozšíření pro EV3 (5 ks v celkové výši 18.995,- Kč)
- posilovací lavice na Bench press (1 ks v celkové výši 15.488,- Kč)
- dřepovací stojan (1 ks v celkové výši 14.459,50,- Kč)
- posilovací lavice polohovatelná (1 ks v celkové výši 7.381,- Kč)
- obouruční osa bicepsová (1 ks v celkové výši 1.439,90,- Kč)
- obouruční osa tricepsová (1 ks v celkové výši 1.439,90,- Kč)
- posilovací stroj na zakopávání a předkopávání (1 ks v celkové výši 13.491,50,- Kč)
- podložka na cvičení (3 ks v celkové výši 2.359,20,- Kč)
Školní poradna pracovala v roce 2021 ve složení: psycholog školy, metodik prevence
a výchovný poradce.
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- psycholog školy: o. z. Mgr. Hana VAŇKOVÁ
- výchovný poradce: o. z. Mgr. Věra PACLÍKOVÁ (pedagog oddělení vzdělávání)
- metodik prevence rizikového chování: o. z. Mgr. Václav KOSTELNÍK (pedagog volného
času skupiny humanitní služby)
Školní poradna při své práci využívala spolupráci s příslušníky CASRI Praha, PO MO
a Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí.
Na realizaci projektů P-RCH u VSŠ a VOŠ MO bylo v roce 2021 přiděleno 136.980,- Kč.
Realizace jednotlivých projektů byla především zaměřena na cílovou skupinu žáci VSŠ MO
(426 osob) a VZP VSŠ a VOŠ MO (55 osob).
Cíl: 120304011100 - Komplexně realizovat program integrované protidrogové politiky
Celkové náklady na realizaci projektu
„Integrovaná protidrogová politika“
Nákup náustků k diagnostickým přístrojům

Přiděleno

Čerpáno

(Kč)

(Kč)

Zůstatek Vyčerpáno
(Kč)

(%)

13 576,20

13 576,20

0,00

100,00 %

Kalibrace diagnostických přístrojů

1 415,70

1 415,70

0,00

100,00 %

Nákup testů pro zjištění hladiny THC v lidské moči

3 630,00

3 630,00

0,00

100,00 %

558,10

558,10

0,00

100,00 %

19 180,00

19 180,00

0,00

100,00 %

Nákup jednorázových testů na OPL 1)
CELKEM
Poznámka:

Nákup jednorázových testů na OPL - efektivní přerozdělení ve prospěch VZ 5104 Praha.
Cíl: 120304020900 - Komplexně realizovat program prevence kriminality
Celkové náklady na realizaci projektu
„Prevence kriminality“
Nákup sportovního materiálu
Nákup terče na elektronické šipky
Nákup airsoftového materiálu
Nákup vzdělávacích filmu P-RCH
Nákup vzdělávacích robotických stavebnic
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Přiděleno

Čerpáno

(Kč)

(Kč)

Zůstatek Vyčerpáno
(Kč)

(%)

11 760,00

11 760,00

0,00

100,00 %

955,90

955,90

0,00

100,00 %

21 100,00

21 100,00

0,00

100,00 %

3 990,00

3 990,00

0,00

100,00 %

18 995,00

18 995,00

0,00

100,00 %
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Nákup vstupů do posilovny

4 939,80

4 900,00

39,80

99,19 %

Nákup vybavení posilovny

56 059,30

56 059,00

0,30

100,00 %

117 800,00 117 759,90

40,10

99,97 %

CELKEM

Nevyužití veškerých finančních prostředků k realizaci programu prevence kriminality bylo
zapříčiněno decentrálním nákupem majetku otevřenou výzvou na elektronickém tržišti, kdy
byla výsledná cena nižší než při prvotním průzkumu trhu před realizací DN.
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,
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 2021/2022 svou aktivní účastí zapojili v rámci
celoživotního učení do dalšího vzdělávání, a to na:
- webinářích na osobnostní rozvoj pedagogů v rámci Šablon II - celkem 1 webinář
- seminářích a webinářích pro učitele cizích jazyků v rámci Šablon II - celkem 14
seminářů/webinářů
- webinářích na čtenářskou gramotnost v rámci Šablon II - celkem 7 webinářů
- webinářích na polytechnické vzdělávání v rámci Šablon II - celkem 4 webináře
- webináři pro rozvoj ICT v rámci Šablon II - celkem 1 webinář
- webinářích na matematickou gramotnost v rámci Šablon II - celkem 5 webinářů
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2021/2022 řešila škola následující projekty:
- pokračuje spolupráce s Vojenskou střední školou a Domovem mládeže Károlyho
Kratochvila v maďarském Debrecínu; ještě v průběhu letních prázdnin ve dnech
12. - 15. 7. 2021 se na základě pozvánky ministra obrany Maďarské republiky zúčastnila
dvě smíšená družstva VSŠ MO mezinárodní soutěže „1st International Cadet Cup“
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pořádané Maďarskou armádou a Vojenským sportovním svazem v areálu největšího
armádního rekreačního zařízení u Balatonu; soutěže se kromě dvou českých družstev
zúčastnila dvě družstva z Maďarska a ze Srbska, po jednom družstvu vyslalo Rumunsko
a Ukrajina; pořadatelé připravili celkem sedm soutěžních disciplín a česká smíšená
družstva z Moravské Třebové svým 2. a 5. místem v celkovém hodnocení předvedla, že
díky týmové soudržnosti, vzájemné podpoře, výborné fyzické připravenosti, mentální síle
a vědomostem získaným při studiu na vojenské střední škole mohou směle soutěžit
i s chlapeckými družstvy z podobných typů středních škol jiných evropských zemí
- díky uvolněným proticovidovým restrikcím se ve dnech 20. - 24. 9. 2021 mohla uskutečnit
další návštěva z partnerské vojenské střední školy v Debrecínu, kdy celkem 33 žáků,
učitelů a velitelů přijelo na návštěvu do Moravské Třebové; v rámci této návštěvy se nám
povedlo zorganizovat nejen společné aktivity žáků obou škol, ale i exkurze do Prahy
a Králík, kde například maďarská delegace navštívila dělostřeleckou tvrz Hůrka; vrcholem
návštěvy byla aktivní účast jednotky maďarských žáků v sestavě nastoupených jednotek na
slavnostním slibu žáků 1. ročníku
- velmi pozitivním signálem úspěšnosti a potřebnosti navázané spolupráce mezi našimi

školami je podepsáním Memoranda o vzájemném porozumění mezi Ministerstvem obrany
ČR a Ministerstvem obrany MR na spolupráci mezi vojenskými středními školami obou
států; bohužel však k podepsání tohoto memoranda došlo distančním způsobem státními
tajemníky obou ministerstev kvůli tehdy platným proticovidovým opatřením
- několikaletá spolupráce s Institutem jazykové přípravy rakouské armády byla nepříznivou
epidemiologickou situací pozastavena; VSŠ a VOŠ MO je ale s institutem stále v kontaktu
a obě strany mají zájem v budoucnu spolupráci obnovit
- Krajský akční plán (KAP) - v budoucnu by škola chtěla čerpat finanční prostředky z tohoto
programu; 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. 2. 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 došlo 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;

plánovaný

průběh

projektu

byl

narušen

opatřeními

souvisejícími

s epidemiologickou situací; i přesto se ale dařilo aktivity plnit, a to buď v online formě
nebo plnohodnotně v prezenční formě; v souvislosti s komplikacemi způsobenými
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epidemiologickou situací v letech 2020 - 2021 byl projekt prodloužen o 6 měsíců, tj. do
31. 7. 2022, díky čemuž se podaří všechny povinné aktivity splnit
- v rámci projektu Fulbright Project se škole podařilo získat na roční stáž amerického
lektora, který byl jako rodilý mluvčí zapojen do výuky anglického jazyka; původně měl
lektor na škole působit už od září 2020, ale vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
byl nakonec jeho nástup na školu odložen, a na škole začal půsovit až ve školním roce
2021/2022; lektor byl zapojen do výuky anglického jazyka a žáci tak měli jedinečnou
příležitost komunikovat s rodilým mluvčím; kromě výuky se lektor aktivně účastnil
mimoškolních aktivit jak žáků, tak i pedagogů
12. Výsledky kontrolní činnosti a poskytování informací
V průběhu školního roku 2021/2022 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 2020/2021:
- podané žádosti o informace: 1
- podaná odvolání proti rozhodnutí: 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
- výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - byly podány pouze běžné
informace žákům a zákonným zástupcům žáků o chování a studijních výsledcích
Ve školním roce 2021/2022 nebyla Českou školní inspekcí provedena kontrola. Inspekční
činnost nebyla provedena ani ze strany nadřízeného stupně - Sekcí státního tajemníka
Ministerstva obrany, Odborem řízení lidských zdrojů, 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
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organizace (VOLAREZA, p.o.) Moravská Třebová - ředitelství VOLAREZA, p.o. Praha.
Drobné závady byly odstraněny neprodleně.
Vyhodnocení úrazů ve škole
Evidence a šetření pracovních, služebních a školních úrazů je v souladu s RMO č.41/2018 ze
dne 6. 9. 2018 a je průběžně vedena v Knihách úrazů za kalendářní rok.
Úrazy za kalendářní rok 2021, Kniha úrazů rok 2021, ev.č. 72/54/2021-4190
2021

Služební Pracovní Výuka
činnost
činnost
TV

Výuka
zimní br.
soustř.

Zájmové Osobní Odborný
Vyplaceno
Ostatní
kroužky volno
výcvik
(v Kč)

VZP

0

0

0

0

0

0

0

0

0,-

o. z.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,-

žáci

0

0

9

0

0

7

3

2

0,-

Úrazy za období 1. 1. - 31. 5. 2022, Kniha úrazů rok 2022, ev.č. 72/55/2022-4190
2022

Výuka
Služební Pracovní Výuka
Zájmové Osobní Odborný
Vyplaceno
zimní br.
Ostatní
činnost
činnost
TV
kroužky volno
výcvik
(v Kč)
soustř.

VZP

1

0

0

0

0

0

0

0

0

o. z.

0

1

0

0

0

0

0

0

0

žáci

0

0

20

1

3

4

5

2

119.500,-

Poznámka ke statistice za rok 2022
Úrazy VZP: v řešení jeden úraz VZP
Úrazy o. z.: v řešení jeden úraz o. z.
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.
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Mateřské učebny jsou převážně vybaveny 7 let starým nábytkem, odborné učebny jsou ve
stavu, který umožňuje plnit jejich funkci. Od června do listopadu roku 2014 probíhala na
učebních blocích výměna všech oken (515 ks). V rámci této zakázky byla provedena oprava
podlah na chodbách a dále generální oprava celého podsklepení budovy. V nově opravených
sklepních prostorách je vytvořeno skladovací zázemí. V učebnách pro výuku výpočetní
techniky proběhla výměna HW (cca 100 % PC) i s pořízením nového SW. Vybavení
učebními pomůckami je na dobré úrovni. Škola vlastní pět počítačových učeben se 72
počítači v síti. Dále je vytvořena PC učebna pro zabezpečení kurzů ECDL s kapacitou 15
počítačů. Tyto učebny v současnosti plně postačují pro zabezpečení výuky stávajících oborů
vzdělání. V rámci projektu EU „Virtuální učebna“ byla znovuvytvořena učebna SAC, která
slouží žákům k zabezpečení výuky cizích jazyků. Kvalitně je zařízena školní knihovna, jež je
zařazena do systému Clavius. Knihovna je evidována pod Ministerstvem kultury ČR.
V daném školním roce nadále probíhala spolupráce se SOŠ a SOU Lanškroun v oblasti
odborného výcviku oboru vzdělání Elektrotechnika. Odborní učitelé pedagogického sboru
SOŠ a SOU v Lanškrouně zabezpečili pro žáky oboru Elektrotechnika učební praxi
a elektrotechnická měření.
V jedné ze dvou tělocvičen byla položena nová podlahová krytina a byly provedeny opravy
obložení stěn. Ve staré tělocvičně je zapotřebí zrekonstruovat podlahu. Šatny i sociální
zařízení (sprchovací místnosti) v tělocvičnách již rekonstrukcí prošly. Od ledna do září roku
2015 proběhla ve škole investiční výstavba venkovního multifunkčního sportovního areálu.
Vytápění objektů - v roce 2015 proběhla v celém objektu školy plynofikace a decentralizace
zdrojů tepla. Jednotlivé plynové kotelny jsou ve správě Armádní servisní příspěvkové
organizace.
Kuchyně, kterou provozuje VOLAREZA p. o. (příspěvková organizace), splňuje platné
hygienické normy. V roce 2016 proběhla výměna varných kotlů na elektrický zdroj.
Škola je napojena na kanalizaci a veřejný vodovod města Moravská Třebová. Areál školy má
rozlohu 29 ha (13 ha tvoří zastavěná plocha včetně sportovních areálů, 16 ha je plocha
travnatá, která je využívána k výcviku). Areál je průběžně udržován a je bez restitučních
nároků.
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).
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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.
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.
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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.
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.

Název úkolu

Finanční prostředky (Kč)

1.
2.
3.
4.
5.

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

35.761,68.381,1.928.663,1.945.652,136.382,-

6.
7.
8.
9.

Nákup ostatních služeb - k zabezpečení osob
Nákup ostatních služeb - k zabezpečení provozu
Pohonné hmoty a maziva
Služby, školení a vzdělávání žáků

141.579,199.756,300.921,774.433,-

10. Opravy a udržování movitého majetku
11. Kapesné žáků
12. Stravování a náhrady za stravu

236.509,2.271.100,7.123.209,-

VSŠ a VOŠ MO není jen školou a DM, je hlavně vojenským zařízením, které plní úkoly
spojené s činností ozbrojených sil ČR a v jejich prospěch.
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15. Aktivity a prezentace žáků na veřejnosti
Pietní akt v Ležákách
19. černa 2022 se v obci Ležáky konal pietní akt při
příležitosti

80.v výročí

vyhlazení

osady

Ležáky.

Za

Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO se
zúčastnilo 19v žáků 2.v školní roty pod velením majora
Rajje. Součástí pietního aktu byla mše svatá před muzeem
Památníku Ležáky. Poté následovalo kladení věnců.
Společný věnec školy a Jednoty ČsOL Moravská Třebová položili náčelník štábu
podplukovník Viliam Beke spolu s bývalým velitelem školy plukovníkem gšt. Zdeňkem
Macháčkem u památníku
Soustředění v sebeobraně
Ve dnech 16. – 20. května odjelo 36 žáků 2. školní roty spolu s nadrotmistrem Maříkem do
srubového

táboru

Potštát,

kde

instruktorů

boje

zblízka

AČR

sebeobrany.

První

den

se

pod

vedením

účastnili

výcviku

dopoledne

proběhlo

ubytování žáků ve srubovém

táboru a následovalo poučení

bezpečnosti v rámci výcviku.

Od 14:00 hodin byl zahájen

výcvik. Žáci byli rozděleni

do skupin po 6 - 8 lidech.

Každá skupinka cvičila individuálně s trenérem jiné dovednosti. Ve večerních hodinách
probíhaly přednášky na téma
Žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové předvedli MUSADO pro veřejnost v Ostravě
Dne 11. června 2022 se v areálu hornického muzea Landek
Park v Ostravě po dvouleté přestávce uskutečnil Army
Family Day 2022. Jedná se o tradiční akci pro širokou
veřejnost pořádanou Krajským vojenským velitelstvím
Ostrava ve spolupráci s městem Ostrava. Tisíce návštěvníků
měli možnost shlédnout jak statické ukázky obrněné
techniky AČR, tak i dynamické ukázky např. Lezecké skupiny HZS a jízdního oddílu
Městské policie Ostrava.
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Ocenění žáka Martina Krejbicha
Dne 13. června 2022 město Sokolov předávalo ocenění pro
nejlepší žáky ze základních a středních škol za mimořádné
studijní výsledky ve školním roce 2021/2022, reprezentaci
školy či mimoškolní aktivity a úspěchy v osobním růstu.
Mezi oceněnými byl i žák Vojenské střední školy z pobočky
Sokolov Martin KREJBICH. Ocenění převzal od starostky
města Sokolov Renaty Oulehlové za vynikající studijní výsledky a za reprezentaci školy na
různých akcích pořádaných nejen městem Sokolov.
Dětský den ve Starém Sedle
Dne 4. června 2022 se v obci

Staré Sedlo konal dětský

den.

a zaměstnanci

pobočky Sokolov se podíleli

na přípravách a průběhu celé

akce. I když akci zahájil

silný déšť, vše se vydařilo

a děti odcházely s úsměvem

na rtech. Pro účastníky bylo

připraveno několik stanovišť,

kde se plnily různé úkoly.

Čtyři

Žáci

zastavení

připravili

právě naši žáci. Na prvním stanovišti si nejen děti, ale i dospělí, mohli v leže vyzkoušet
střelbu na terč. Na druhém žáci prvního ročníku předvedli ukázku boje z blízka.
Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany nově povede
plukovník Milan Kalina
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany má nového velitele. Ve středu tuto funkci včetně
bojového praporu školy během slavnostního ceremoniálu
přijal

z rukou

ministryně

obrany

Jany

Černochové

plukovník generálního štábu Milan Kalina, který nahradil
odcházejícího

velitele,

plukovníka

generálního

Zdeňka Macháčka.
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Školní ročenka 2021/2022
Nová školní ročenka zachycuje na 87 stranách textem
a bohatou fotodokumentací život školy ve školním roce
2021/2022. Obsahuje úvodní slovo velitele, následuje
představení školy, velitelského a pedagogického sboru
a popis hlavních událostí uplynulého školního roku. Největší
prostor je věnován letošním maturantům (představení
maturitních tříd, fotografie, texty, přehled úspěchů). Ročenku uzavírají seznamy žáků
jednotlivých tříd.
Pouť do Lurd
Již 62. mezinárodní vojenská pouť do Lurd
začala na letišti Václava Havla. Po
přivítání s ostatními účastníky jsme se
dozvěděli, jak bude vypadat náš víkend.
Cestu dlouhou cca 1500 km jsme zvládli
rychle díky vojenskému letadlu Airbus
A319CJ. Velkým překvapením a zážitkem
pro nás byl letecký doprovod švýcarských
vojenských stíhačů F/A-18 Hornet na každém křídle po celou dobu pohybu v jejich vzdušném
prostoru. Po dvou a půl hodinách příjemného letu jsme přistáli na malém letišti TarbesLourdes-Pyrénées, odkud naše cesta pokračovala do malebného města Lurdy.
Ubytovali jsme se ve stanovém městečku společně se studenty a vojáky s jiných zemí. Areál
byl prostorný a hezky rozdělený na části pro každou zúčastněnou zemi. Po seznámení se
s areálem jsme šli za kulturou. Zaujal nás známý hrad v Lurdách spolu s Pyrenejským
muzeem. Ještě toho dne jsme se zúčastnili zahájení této velkolepé poutě v podzemní Bazilice
sv. PIA X. s defilé vojenských hudeb a nastoupení vlajkonošů.
Následující den jsme brzy ráno navštívili kostel Svatyně Panny Marie Lurdské, kde proběhla
česká bohoslužba. Součástí mše bylo zapálení svíčky, k úctě všech padlých vojáků. Poté jsme
měli možnost projít křížovou cestu, která vede k bazilice Supérieure. Poutavý výklad všech
čtrnácti zastavení byl příjemným zpestřením.
Odpolední procházka ulicemi města plných stánků se suvenýry nemohla skončit jinak než
zastávkou pro léčivou vodu, kterou jsou Lurdy proslulé. Nezapomenutelný večerní průvod
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všech vojenských jednotek se svícemi doprovázela skvělá atmosféra zpívajících vojáků
a návštěvníků Lurd.
V neděli byla celá pouť ukončena mezinárodní vojenskou mší v podzemní bazilice.
Naposledy jsme prošli ulice Lurd a rozloučili se s vojáky ostatních zemí. Po nedělním obědě,
uklizení stanů a sbalení všech věcí jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl zpět na
letiště.
Na víkend v Lurdech budeme ještě dlouho vzpomínat. Byl skvělou příležitostí pro všechny
k procvičení anglického jazyka, který nám pomohl i k poznání nových lidí se stejným
zájmem. Moc jsme si to užili a doufáme, že příležitost dostat se na tuto pouť bude i příští rok.
Pouť do Francie
Ve dnech 7. – 11. května 2022 se pět našich vybraných žáků
mělo možnost zúčastnit zahraniční poutě Československé
obce legionářské, která mířila do Francie.
Vydali se po stopách československé dobrovolnické roty
"Nazdar", která se zúčastnila bitvy u Arrasu 9. května 1915.
Samotné vzpomínkové akce se uskutečnili v Neuville-SaintVaast a na československém vojenském hřbitově La Targette.
Následující den za přítomnosti českého a slovenského
velvyslance byli účastníci zahraniční poutě Československé
obce legionářské svědky odhalení nového pomníku v Belloyen-Santerre, který připomíná československé dobrovolníky francouzské Cizinecké legie, jenž
zemřeli během bojů na Sommě.
Zajímavá byla i zastávka v přístavním městě Dunkerk a neméně slavném městě Verdun. Jako
třešničkou na dortu byla zastávka v Automobilovém a technickém muzeu v Sinsheim.
Už teď se těšíme na další výlet po stopách československých legionářů s ČSoL.
Military Death March – opět tradičně
Poslední dubnový víkend se uskutečnil ve městě Vimperk a jeho bližším i vzdáleném okolí
další ročník pochodů Military Death March, který je věnován uctění památky obětí pochodu
smrti, který proběhl na konci války v roce 1945.
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Letošního

ročníku,

který

byl

po

covidových letech opět uskutečněn
přímo na místě a ne jen virtuálně, se
zúčastnilo pět žáků a dvě žákyně naší
školy

převážně

zabývajících

z řad

účastníků

se disciplínou

pěších

přesunů. Všichni absolvovali pochod
v kategorii Extreme o přibližné délce 75 km, ale někteří z nich si rezervovali kombinaci
některých pochodů z celkově tří nabízených o délkách tras 75, 30 a 12 km.
Žákům se podařilo i absolvování všech tří pochodů a urazili tak v konečném součtu trasu
dlouhou až 112 km, kterou nutno připomenout absolvovali v náročném terénu ve vojenské
polní ústroji převážně při nočním přesunu během necelých 30 hodin a za velmi náročných
horských klimatických podmínek. Získali tak mimo pamětních medailí i řadu cenných nových
zkušeností.
Výročí osvobození města Aš
Na pozvání pana starosty města Aš jsme se
dne 23. dubna 2022 zúčastnili s vybranými
žáky ze 3. školní roty Sokolov vzpomínkové
akce při příležitosti 77. výročí osvobození
města Aš. Npor. Mgr. Daniel CHVAL a čet.
Miroslav IMMER, který zároveň celou akci
zdokumentoval, se podíleli při přípravách
rekonstrukce bitvy o Aš a žáky doprovázela
o. z. Šárka PITRMOCOVÁ.
Akce se zúčastnili žáci Adam MAŠEK, Martin KREJBICH, Matěj VALENTA, Nikola
TAVALI a Václav MIZERA, kteří reprezentovali naši vojenskou školu. Byli k dispozici jak
rekrutům z Karlových Varů, tak pomáhali jako stráž u výstavy 41. mechanizovaného praporu.
Byli jsme přítomni při oficiálním zahájení, kdy pronesl úvodní řeč starosta města Aš,
následovalo pár slov od hosta, který byl rodinným příslušníkem osvoboditelů z USA a po
české i americké hymně proběhl pietní akt kladení věnců u památníku Americké armády.
Nejen naši žáci vojenské školy, ale i všichni lidé, co přišli tuto akci navštívit, mohli vidět
tankovou bitvu o „Aš a Ardeny“ tankových modelářů, byla představena Armáda ČR se svou
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technikou i současnou výzbrojí, přítomno bylo Krajské vojenské velitelství a rekruti
z Karlových Varů a mimo jiné byl představen i Military car club z Plzně a Prahy.
Vrcholem tohoto vzpomínkového výročí byla rekonstrukce bitvy mezi Americkou armádou
a fašistickými okupanty, která nás všechny přenesla zpátky v čase, do pátku 20. dubna roku
1945, kdy odpor 42. kavalerii kladlo přes 800 německých vojáků.
Žáci, kteří se celé akce zúčastnili za pobočku Sokolov, se podívali zpátky do historie našich
dějin, mohli si prohlédnout techniku i výzbroje Armády ČR a zároveň se dozvěděli mnoho
zajímavostí o konaném výročí. Věříme, že to pro ně bylo velikým přínosem a nadále budou
naší školu takto reprezentovat, za což jim byla udělena pochvala velitele čety.
Branný závod mediků
Krásný sobotní den 7. května 2022 se někteří žáci VSŠ rozhodli zasvětit účasti v Branném
závodě mediků pořádaném Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Již
15. ročník tohoto závodu byl tradičně skvěle zorganizován a podle náročnosti rozdělen do tří
výkonnostních skupin – kadet, advanced a elite, kterých se zúčastnily povinně smíšené
čtyřčlenné týmy. Start a cíl byl na Náměstí Osvoboditelů, kde bylo k vidění i spoustu atrakcí
v rámci doprovodného programu včetně ukázek skupiny Commandos z Univerzity obrany
a dětské verze této soutěže.
Kategorie kadet byla určena pro žáky středních
škol, měřila (v ideálním případě) 6 km a v jejím
průběhu čekalo na soutěžící osm různorodých
úkolů.

Kromě

všeobecných

znalostí

např.

poskytnutí první pomoci nebo morseovka,
záleželo samozřejmě i na rychlosti a taky trochu
na štěstí, protože na začátku závodu si účastníci
mohli vybrat „pomocný předmět“, který jim měl
pomoci na jednom ze stanovišť. Skvěle byla stanovena i náročnost, když tým mohl plnit
úkoly na stanovištích v různých úrovních náročnosti a získat tak bonus nebo penalizaci
k celkovému času. V této kategorii VSŠ reprezentoval tým KYTIČKY (žáci KOBLIHOVÁ,
KRUŠKA, PAVELKA a LYSONĚK) a HELL ANGELS (žáci OBRUČA, SKÁLA,
DUŠKOVÁ a HORKÁ). V jejich podání to pak byly jednoduché počty: dobré plánování trasy
+ skvělá orientace podle mapy + rychlý přesun + skvělé znalosti = double, tedy první dvě
místa v této kategorii. Na konci absolvovali ještě královskou disciplínu této soutěže, tedy
skok z Tyršova mostu do Labe a následné vylezení po laně nebo síti zpět na most. Tato
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disciplína byla určena pouze pro kategorii advanced a elite, takže lze předpokládat, že to tyto
týmy zkusí příští rok o úroveň výše, protože si ji daly „jen tak pro zábavu“.
Na ještě větší výzvu si troufl tým PŘEŽIVŠÍ (žáci KLAT, ŠTRUMFOVÁ, TICHÁ
a VÁCLAVEK), který bez předchozích zkušeností se soutěží nastoupil rovnou v kategorii
ELITE, ve které je čekalo 20 disciplín a soupeři z útvarů AČR s bohatými zkušenostmi z
tohoto závodu. Navíc vzhledem k velkému počtu soutěžících týmů a jejich kumulaci na
některých disciplínách hrozilo, že kvůli čekání nestihnou časový termín závodu. Proto
průběžně měnili pořadí jednotlivých disciplín a místo optimálních 18 km jich naběhali 22.
Náročné, ale atraktivní disciplíny zakončené skokem z Tyršova mostu tým stmelily
a vyburcovaly ke skvělému výkonu.
Přes všechnu soutěživost a prestiž byla tato akce pro všechny účastníky především zábavou.
Obrovská zkušenost s podobným závodem, možnost porovnat své znalosti a fyzickou kondici
jsou pak jakousi přidanou hodnotou, která je motivací k účasti v dalších ročnících.
Téměř normální přijímačky
V úterý a ve středu 12. a 13. dubna 2022
proběhly řádné termíny přijímacího řízení. Před
branou se kolem sedmé hodiny ranní začali
scházet

uchazeči

se

svými

rodinnými

příslušníky. Doprovod do areálu školy neměl
přístup, tudíž následovalo rozloučení a uchazeči
vyrazili za svým cílem, kterým je přijetí na
vybraný obor. V obou dnech přijelo celkem 378
uchazečů, z toho bylo 106 dívek. Zájem o naši školu nás velmi těší. V letošním roce máme 25
uchazečů, kteří budou vykonávat, celé nebo jen část, přijímacího řízení ze zdravotních důvodů
v náhradním termínu.
V prostorách areálu uchazeče navigovali žáci školy, aby šli nejkratší cestou na učební blok
a nebloudili po našem rozlehlém areálu. Zde našel uchazeč na vyvěšeném seznamu své jméno
s přidělenou učebnou. S nalezením přidělené učebny pomáhali pedagogičtí pracovníci. Již
zbývalo jen pohodlně se usadit a zaměřit své myšlenky nejprve na test z matematiky a poté
z českého jazyka. I letos žáci absolvovali jednotné testy od Centra zjišťování výsledků
vzdělávání (CERMAT).
Po dvouleté pauze se letos vrátila školní část přijímacího řízení. Po dokončení vědomostní
části se uchazeči přesunuli na stadion, kde je čekal běh na 1 km. I přes trénink měli někteří
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uchazeči problém dodržet stanovené časové limity. Tělesné přezkoušení zhodnotil major
Tatalák slovy: „Čekali jsme horší výsledky. Jsem mile překvapen připraveností uchazečů,
zejména oboru Vojenské lyceum.“
Pro školní rok 2022/23 přijímáme maximálně 96 žáků na obor vojenské lyceum, 32 žáků na
obor elektrotechnika a 28 žáků pro obor strojírenství, který je v Sokolově.
Všichni uchazeči zvládli více či méně úspěšně svůj první krok ke vstupu na naší školu. Nyní
již zbývá jen čekat do 2. května, kdy škola zveřejní výsledky přijímacího řízení.
Návštěva praporčické školy VA Vyškov
Dne 7. dubna 2022 se 22 žáků zúčastnilo
vzdělávací akce v rámci projektu EU Šablony –
Moderní formy výuky na vojenské škole ve VA
Vyškov.

Celou

akci

zabezpečoval

Úsek

karierové přípravy poddůstojníků a praporčíků
odboru

profesní

přípravy

Velitelství

VA

Vyškov. Žáci měli tak jedinečnou možnost
nahlédnout do historie vzniku 1. republiky
a období do 2. světové války. Štábní praporčík Zaorálek zvolil neotřelou formu prezentace,
kterou naše žáky dokázal zaujmout a nadchnout.
V druhé části nahlédli žáci do muzea a Síně tradic. V prostorách muzea tak mohli názorně
vidět vše, co jim bylo dříve předáno pouze ústně. Za zmínku stojí například válečné uniformy,
historické zbraně a fotografie ze života jednotek.
Závěrem mohli žáci zhlédnout expozici věnovanou prvorepublikovému opevnění.
Děkujeme št. prap. Zaorálkovi a panu Pliešovskému za čas, který našim žákům věnovali.
Sebeobrana
O víkendu 1. - 3. dubna 2022 se 8 žáků
naší školy spolu s nrtm. Maříkem
účastnilo DRAGON CAMPU.
Žáci se naučili spoustu nového díky
všem trenérům z jednotlivých klubů.
Na řadu tak přišlo cvičení beze zbraně,
se zbraní i s chrániči na soutěžní
disciplíny.
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Výbornou atmosféru doplnila i návštěva patrona 1. ročníku Lukáše Hirky, který přijel
podpořit nejen naše žáky a mohlo tak konečně dojít k neformálnímu setkání. Věříme, že se
tyto akce budou opakovat a Lukáš se bude moci více zapojit do života školy.
Darování krve
Dne 8. března 2022 odjelo 41 žáků s panem
majorem KROPÁČKEM darovat nejcennější
tekutinu

do

AGEL

Transfúzní

služby

v

Šumperku.
„Máme obrovskou radost, že již podruhé
můžeme u nás v Transfúzní službě v Šumperku
přivítat studenty Vojenské střední školy a jejich
zástupce z řad pedagogů na hromadném odběru
krve. Pro většinu to byl již druhý odběr, přibyli nám ale i noví dárci. To, že se studenti
k odběru aktivně hlásí, vypovídá o silné motivaci, skvělé morálce a společenské odpovědnosti
mladých studentů. Jsou tak ideálními nástupci stárnoucí dárcovské základny. Velmi vám
všem děkujeme,“ vzkazuje MUDr. Radan Volnohradský, vedoucí lékař AGEL Transfúzní
služby Šumperk.
Darování provázely jen menší komplikace v podobě nevolnosti převážně u nových dárců.
V AGEL Transfúzní služby jsou ale připraveni i na tyto situace a o žáky tak bylo výborně
postaráno. Na závěr poděkoval major Kropáček všem zúčastněným žákům za jejich ochotu
a dále dodává: „Jsem na své studenty velice hrdý, jsou to borci!“
Sbírka v Sokolově
V pondělí 7. března 2022 se žáci 3. školní
roty ze sokolovské pobočky, pod vedením
npor. Mgr. Daniela CHVALA (i jemu
samotnému nebyla lhostejná celá situace,
která se na Ukrajině děje, a proto nabídl
pomocnou ruku a azyl ve svém domě třem
uprchlíkům, z toho jsou dvě nezletilé děti),
dozoru nrtm. Jana JOHANIDISE a čet.
Miroslava IMMERA, který celé předání zdokumentoval, zúčastnili sbírky hraček pro děti z
Ukrajiny. Pořádala ji Mateřská škola Pionýrů v Sokolově, která se sdružením rodičů či přátel
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školky nezůstala stranou při vlně solidarity. Podpořili ji nejen žáci vojenské střední školy, ale
i její zaměstnanci z řad profesionálních vojáků a občanských zaměstnanců. Hračky byly
předány žáky z druhého ročníku do ruky usměvavé paní ředitelky Bc. Romany Veselkové,
která nás vřele přivítala a sbírku různých hraček, od plyšáků po autíčka a společenské hry, si
převzala.
Vojenská střední škola v Sokolově se zapojuje do různých kulturních i společenských akcí
města a dále se chceme zapojovat do dění ve městě a navazovat nové spolupráce. Věříme, že
s Mateřskou školou Pionýrů v Sokolově naše spolupráce sbírkou teprve začíná a nejen děti
z Ukrajiny budou mít radost.
Silový trojboj
Dne 21. února 2022 se konal 1. ročník pohárové soutěže v silovém trojboji pro žáky Vojenské
střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. O soutěž
v silovém trojboji byl velký zájem a zúčastnilo se plno silově vybavených žáků napříč celou
školou.
Soutěžní disciplíny: dřep, bench-press, mrtvý tah.
První místo obsadil Jan ŠTĚPÁNEK, tělesná váha: 86 kg a jeho výkony: dřep 180 kg, benchpress 130 kg a mrtvý tah 210 kg, součet Wilksových bodů: 408,62.
Druhé místo obsadil Vojtěch HRNČÍŘ, tělesná váha: 100 kg a jeho výkony: dřep 170 kg,
bench-press 130 kg a mrtvý tah 230 kg, součet Wilksových bodů: 386,56, který zároveň
vyhrál vloženou soutěž v mrtvém tahu s neuvěřitelným výsledkem 230 kg.
Třetí místo obsadil Daniel TŮMA, tělesná váha: 76 kg a jeho výkony: dřep 175 kg, benchpress 115 kg a mrtvý tah 165 kg,
součet Wilksových bodů: 384,66.
Chtěl

bych

poděkovat

všem

závodníkům za vynikající silové
výsledky a nasazení při soutěži a
zároveň

poděkovat

vojenské

střední škole za krásné věcné
ceny pro žáky.

Lyžařský kurz - 2. ročník
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Po dvouletém přerušení lyžařských kurzů 2. ročníku z důvodu pandemie COVID-19 jsme
letošní rok opět vyrazili na hory. Čekalo nás 7 dnů intenzivního výcviku v horském centru
Deštné v Orlických horách. Lyžařský kurz je rozdělen na tři fáze. První a druhá část probíhají
ve dvou dnech, sobota a neděle. Výcvik je zaměřen na běžecké lyžování a přesuny na
sněžnicích v horském terénu. Třetí čtyřdenní část je zaměřena na sjezdové lyžování.
První se účastnila výcviku četa C2A v termínu
21. – 28. ledna 2022. V pátek se všichni žáci
těšili na odjezd a týdenní pobyt na horách. V
sobotu

a

zaměstnání.

v

neděli
Na

20kilometrový

proběhly

běžkách
okruh

naplánovaná

žáci

kolem

absolvovali
Deštného

v

Orlických horách. Běžecký okruh byl zahájen
výjezdem sedačkové lanovky Marta 1, a dále již
směr Luisino údolí, Velká Deštná, Malá Deštná, Masarykova chata, Šerlich, bunkrovka,
stadion Deštné. Druhá polovina vyrážela na sněžnicích horským terénem, údolími a kopci na
Velkou Deštnou a potom zpět do Deštného. Jejich trasa měřila zhruba 9 km. Druhý den se
skupiny vyměnily.
Od pondělí do čtvrtka probíhal lyžařský výcvik na sjezdovkách. Četa byla rozdělena do tří
družstev. Ve čtvrtek proběhlo přezkoušení z lyžařských dovedností. V rámci volnočasových
aktivit proběhla teoretická přednáška a praktická část práce s lavinovými sety a záchrana. Žáci
byli během celého lyžařského kurzu vysoce motivovaní a podávali maximální výkony.
Den otevřených dveří v Sokolově
Ve čtvrtek 13. ledna 2022 se konal den
otevřených dveří na naší pobočce v Sokolově.
Tato pobočka se nachází v budově ISŠTE,
a právě tyto prostory si

zájemci mohli

prohlédnout. Zájemci přijeli nejen z blízkého
okolí, ale i ze vzdálenějších krajů. Těší nás, že se
každý rok zvyšuje počet zájemců, a to i z řad
dívek, byť se jedná o technický obor.
Zvídaví uchazeči s rodiči si prohlédli, jak třídy a zázemí školy, tak ubytování. Proběhla krátká
prezentace oboru. Na místě byli přítomni i rekrutační pracovníci. Uchazeč si tak mohl
domluvit lékařské vyšetření a odnést potřebné formuláře.

43

Výroční zpráva VSŠ MO za školní rok 2021/2022
Pro zpestření byla do programu zařazena ukázka volnočasové aktivity - MUSADO Military
Combat Systém, která se mezi žáky těší velkému zájmu. Na doplňující otázky odpovídal
zástupce velitele roty npor. Daniel CHVAL. Nejčastěji se zajímali o způsob podání přihlášky,
stravování a ubytování.
Obor Strojírenství v Sokolově je určen pro všechny uchazeče se zájmem o technické obory
a pro školní rok 2022/23 bude otevřena 1 třída. Bližší informace naleznete na webu školy.
Generál Opata ocenil mincí za záchranu života čtyři vojáky
V pondělí 17. ledna ocenil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš
Opata mincí za záchranu života a certifikátem Laudi Memorabilis čtyři vojáky. Slavnostního
ceremoniálu se zúčastnil velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové plukovník gšt. Zdeněk Macháček.
„Jsem rád, když jsou naši vojáci ve správný čas na správném místě a dokážou ve vypjatých
situacích jednat rychle a s chladnou hlavou. Svým jednáním zachránili lidské životy, za to jim
patří velké poděkování,“ zdůraznil armádní generál Aleš Opata.
Pro žáky jsou vzorem.
Dramatický
nadporučíku

okamžik
Danielu

se

naskytl
Chvalovi

a praporčíku Leonu Starkovi, kteří jsou
pedagogickými

pracovníky

sokolovské

pobočky Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy MO v Moravské Třebové.
Když byli se svými žáky v nemocnici
v

Sokolově,

v

mezipatře

mezi

gynekologickým a dětským oddělením upadl starší pán. Vojáci neváhali a ihned poskytli
zraněnému muži první pomoc. Resuscitace vážně raněného trvala více než hodinu a musel se
do ní zapojit také zdravotnický personál gynekologického oddělení.
Nejen odborné schopnosti a dovednosti obou učitelů, ale také chování, které je pro studenty
vzorem, ocenil primář sokolovské nemocnice v děkovném dopise. „Bylo příkladné, jak
naprosto klidně a profesionálně celou tuto dramatickou událost Vaši vojáci řešili a následně se
ve skromnosti rozloučili a vrátili ke svým žákům,“ uvedl lékař v dopise. Daniel a Leon jsou
zkušenými profesionály, mají za sebou několik zahraničních operací a i v těch nejtěžších
chvílích je na ně spolehnutí.
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Lednový den otevřených dveří
Jelikož v prosinci vzhledem k situaci nemohl den otevřených dveří proběhnout, snažili jsme
se, aby alespoň v lednu proběhl. A tak se 7. ledna 2022 otevřela brána školy pro zvědavé
uchazeče a jejich doprovod. I přes nastavená opatření školu navštívilo více jak 350
návštěvníků.
Poučeni z předchozího dne, aby se lidé co
nejméně sdružovali, jsme využili více žáků.
Postupně se dle příchodu zájemců vytvářely
skupinky, které v doprovodu žáků 3. ročníku
prošly postupně celý areál. Zároveň návštěvníci
měli možnost klást dotazy, které žáci ochotně
během celé prohlídky zodpovídali. Základní
důležité informace podal podplukovník Břetislav
Štěpánek. Celá trasa zabrala cca hodinu a zájemce viděl opravdu vše, co škola nabízí. Jak
prozradila jedna ze žákyň: „Nejvíc všechny zajímá průběh studia, vojenská část a jak to
zvládám jako holka.“
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.
Vojenský pochod žáků
Ve státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodního dne studentstva provedlo 39 žáků a 4
vojáci 1. roty a 160 žáků a 5 vojáků z 2. roty vojenský
pochod pod velením náčelníka štábu pplk. Viliama
Bekeho. Zámyslem tohoto vojenského pochodu je
založení

tradice

budoucích

vojenských

pochodů

(memoriálů) organizovaných VSŠ a VOŠ MO ve
spolupráci s ČsOL především pro žáky a příslušníky
stálého stavu školy. Tento pochod připomene více než
350 kilometrový pochod příslušníků 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR z prostoru
obce Valujki do Charkova a posléze do prostoru svého prvního bojového nasazení u
Sokolova.
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Každá rota měla stanovenou vlastní trasu pochodu, která byla vytyčená s průchozím bodem
kolem Partyzánského památníku u obce Přední Arnoštov. Zde byli žáci seznámeni s osudem
výsadku Gustava Schneidera. V rámci krátkého pietního aktu také položili věnec.
Pro první ročník pochodu byla zvolena trasa s délkou asi 23 kilometrů.
Den otevřených dveří trochu jinak
V pátek 5. listopadu 2021 i přes zvýšená epidemiologická opatření prošlo branou školy přes
550 návštěvníků. Těší nás, že zájem o studium na naší škole je stále velký.
Jelikož chceme, aby návštěvníci viděli, co nejvíce ze školy a dozvěděli se všechny potřebné
informace a zároveň jsme dodržovali nařízení MZČR a hlavní hygieničky AČR, pojali jsme
tento den trochu jinak.
Před vstupem do areálu proběhla kontrola
bezinfekčnosti. Poté se vytvořila skupinka cca
20 návštěvníků, kdy bylo doporučeno zájemce +
jeden zástupce, které byl přidělen žák 3. ročníku
jako průvodce po areálu, a zároveň odpovídal
i na zvídavé dotazy během celé prohlídky.
Základní důležité informace podal podplukovník
Břetislav Štěpánek, který všechny i přivítal.
V pětiminutových rozestupech pak skupinky chodily po areálu jak ve venkovních, tak ve
vnitřních prostorech školy. Celá trasa zabrala cca hodinu a zájemce viděl opravdu vše, co
škola nabízí. Jak prozradila jedna ze žákyň: „Nejčastěji chtějí vědět, jaký je režim a zajímají
je střelby a přežití, prostě ta vojenská část.“ Součástí byla i ukázka MUSADO a zdolání dráhy
NATO v režii žáků.
I letos nabízíme tři 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.
Na pobočce Sokolov již mají také svůj první den otevřených dveří za sebou. Jak probíhá
studium na vojenské škole, zde zájemcům přiblížili vybraní žáci druhého ročníku.
Komplexní výcvik 4. ročníku
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Od 4. do 15. října 2021 absolvovali žáci čtvrtých ročníků
vojenského lycea výcvik ve VVP Libavá, kde si prakticky
procvičili znalosti a dovednosti získané v předcházejících
letech studia.
Vše začalo samotnou výstavbou stanového tábora dle hesla
„Jak si voják ustele, tak si lehne“. Následující dny byly
věnovány opakování dovedností jednotlivce získaných
v průběhu studia, kdy značná část úsilí instruktorů byla
věnována manipulaci se zbraněmi, topografické, zdravotní,
chemické a hlavně taktické přípravě. Tomu všemu dělalo
podkres typické podzimní počasí, které neodpouštělo
žádnou chybu. Takže, když si holt někdo zapomněl pláštěnku či goretex, dvakrát chybu
nezopakoval.
První víkend na Libavé začal příjemným zaměstnáním s bojovými vozidly pěchoty od 72.
mechanizovaného praporu. Žáci se seznámili s takticko - technickými daty vozidel, bylo jim
umožněno je blíže prozkoumat a nakonec měli možnost účastnit se jízdy v roji.
Celá příprava našich čtvrťáků směřovala k dvoudennímu vyvedení do taktického směru
Slepičí vrch, kde bylo úkolem čet zaujmout obranné postavení a reagovat na činnost
protivníka. OPFOR (opposition force) velice kvalitně imitovala skupina žáků třetího ročníku
pod velením mjr. Tataláka. Tito záškodníci v průběhu těchto dnů podnikli několik přepadů
a čety v obraně drilovaly reakce a postupy, jejichž úkolem bylo protivníka potlačit, nebo se
přeskupit a stáhnout do výhodnějších pozic.
Jako třešnička na dortu byl nástup jednotky a vyhodnocení nejlepších žáků a ocenění práce
příslušníků 72. mechanizovaného praporu za jejich profesionální přístup k našemu výcviku
a také za jeho nadstandardní zabezpečení. Všem děkujeme!!
IDET 2021
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VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové ve dnech 7. a 8. října
2021 zorganizovala pro některé
své žáky 2. a 3. ročníku
návštěvu brněnského výstaviště,
kde

se

konal

mezinárodní

veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2021. Nejen nejnovější technika a technologie,
ale i osobní kontakt s příslušníky ozbrojených složek České republiky byly hlavním benefitem
této návštěvy. Návštěvníky na výstavišti čekaly tři oblasti: stacionární ukázka techniky,
stánky jednotlivých firem prezentující jejich činnost, výrobky či služby a divácky velmi
atraktivní dynamické ukázky techniky a speciálních činností v IDET aréně. Tady měli naši
žáci ucházející se o studium na Univerzitě obrany možnost potkat se s činností skupiny
Commandos Univerzity obrany, která za použití vojenské techniky, cvičné munice
a imitace předvedla provedení léčky. S humorem sobě vlastním ukázku komentoval doc. Ing.
Zdeněk Flasar CSc. a naši žáci se s ním nakonec věnovali jeho oblíbené disciplíně – klikům.
Souběžně s veletrhem IDET se tradičně konaly i Mezinárodní veletrh požární techniky
a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET, které
návštěvníkům umožnily seznámení s nejnovější požární a bezpečnostní technikou, ale
i pohledem do minulosti v těchto oblastech.
Transfúzní služba v Šumperku byla v obležení budoucích vojáků. Téměř 40 jich najednou
dorazilo darovat krev.
Šumperk, 1. října 2021: Na pomoc při stabilizaci krevních zásob ve zdravotnických zařízeních
přijeli v pátek 1. října 2021 studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany z Moravské Třebové na odběry do transfúzní služby v Šumperku.
Darovat nejcennější tekutinu se rozhodlo téměř 40 studentů.
„Máme radost vždy, když se aktivně přihlásí tolik studentů. Velmi si ceníme úžasného
přístupu Vojenské střední školy a jejich zástupců z řad pedagogů. Studenti jsou nadějí pro
další rozšíření naší velké dárcovské rodiny. Jsou nadějí, že i v dalších letech budeme mít
dostatek transfúzních přípravků pro ty, co je nejvíce potřebují. Děkujeme!“ vzkazuje Ing.
Hana

Marešová,

místopředsedkyně

představenstva AGEL Transfúzní služby.
U budovy transfúzní služby Šumperk zastavil
autobus v pátek již v 6 hodin ráno hodin ráno
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a vystoupilo z něho na odběr 37 studentů, z toho 36 bylo prvodárců. Protože se má jít
příkladem, přidali se k nim i jejich pedagogové, včetně mjr. Ing. et. Ing. Ondřeje Kropáčka.
Ten je dlouholetým a pravidelným dárce krve i plazmy v Šumperku a právě jeho přístup se
odráží na velkém zájmu o dárcovství krve ze strany studentů. Ostatně celou dnešní akci také
za školu zorganizoval. „Jednoduše je to rodinná tradice a služba společnosti,“ odpověděl na
otázku, co ho motivuje k podpoře dárcovství krve.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové se
kromě primární funkce – vzdělávání, zaměřuje i na brannou, vlasteneckou, společenskou
a občanskou výchovu mladých lidí. Škola se proto podílí na tematicky zaměřených akcích
Armády ČR a v rámci regionu spolupracuje s řadou civilních subjektů. Pomoc druhým je tedy
našim krédem. Krásným příkladem je student Michal Dudek, který byl jedním z pátečních
prvodárců pouhé dva dny po svých 18. narozeninách. „Chtěl jsem vyzkoušet něco nového
a zároveň pomoci druhým,“ odpověděl na dotaz, proč se k hromadnému odběru připojil.
AGEL Transfúzní služba Šumperk i nadále hledá nové dárce krve a plazmy. Dárcem se může
stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50
kilogramů. Kromě dárcovství krve a plazmy je možná i registrace do Českého národního
registru dárců dřeně. Stačí se objednat na tel.: 800 300 600, nebo přes objednávkový systém
sumperk.odbery.cz.
Program maďarské delegace z Debrecenu očima doprovázejících učitelů
Od pondělí 20. 9. do pátku 24. 9. jsme hostili delegaci z partnerské školy v Debrecenu.
Každoročně dochází k oboustranným výměnným pobytům. Pro žáky je připraven bohatý
program, aby si odvezli co nejvíce zážitků.
Příjezd proběhl v odpoledních hodinách.
Navečer si žáci prohlédli krásy města
Moravská Třebová. Hlavní program začal
v úterý ráno vztyčením státních vlajek.
Poté si žáky převzali učitelé vojenské
profesní přípravy. Pod vedením nrtm.
Daniela

Lípy

absolvovali

výcvik

na

překážkové dráze NATO. Po náročném ale
úspěšném zvládnutí se přesunuli na krytou 25 m střelnici. Zde jim byla ukázána a naučena
manipulace s CZ 75 BD. A po zvládnutí základů nakonec i střelba z pistole. Výcvik vedl
prap. ISAIÁŠ. Po obědě je přivítal kpt. Smutek na Vojenském trenažéru Jakub, kde
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absolvovali základní 3 – hodinový lezecký výcvik. Náplní bylo lezení po uměle lezecké stěně,
lezení balkónů a oken, jištění lezce a slanění do volného prostoru z 8 m výšky.
Ve středu 22. 9. převzaly štafetu učitelky anglického jazyka, které doprovázely maďarskou
delegaci na jejich exkurzi v Praze a ve čtvrtek pak v Králíkách.
Měli jsme možnost vidět mnoho překrásných památek a v souvislosti s nimi se dozvědět
leccos zajímavého z bohaté historie českého státu. Celý program byl organizován náčelníkem
štábu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové pplk. Ing.
Viliamem BEKEM, kterému za jeho nezměrné úsilí patří veliký dík.
Prvním bodem středečního programu byla návštěva Pražského hradu, konkrétně prohlídka
Starého královského paláce s Vladislavským sálem a Katedrály svatého Víta. Zde nám dělal
průvodce kaplan Hradní stráže mjr. Mgr. Jan KUPKA a nrtm. Radoslav SIDOR. Díky našim
průvodcům jsme měli možnost vejít mino jiné také do prostor Václavské kaple a prohlédnout
si její výzdobu zblízka. Nepochybně monumentální tečkou za návštěvou Hradu bylo zhlédnutí
velkého slavnostního střídání Hradní stráže na 1. nádvoří Hradu.
Po obědě jsme pak byli přijati na Maďarském velvyslanectví zástupcem velvyslance
Maďarské republiky panem Gáborem Andorem Csitári-Rákóczym a také maďarským
vojenským leteckým přidělencem obrany plk. Dr. Zsoltem Annusem a jeho manželkou.
Dostalo se nám milého přivítání a také jsme měli možnost prohlédnout si pracovnu
velvyslance.
V odpoledních hodinách následoval pietní akt u pomníku knížete Františka Rákócziho II.
a pak prohlídka historického centra Prahy a rozchod. V sedm večer jsme odjížděli z Prahy
unavení ale plní dojmů.
Také čtvrteční program svou zajímavostí
nijak nezaostával za středou. Tentokrát
jsme zamířili do Králík, do Vojenského
muzea a následně do dělostřelecké tvrze
Hůrka. Kromě nesčetné vojenské techniky
bylo jistě zajímavé vidět třeba repliku
přenosného šifrovacího stroje Enigma nebo
se projít podzemím vojenské pevnosti
a vyslechnout si zajímavý výklad.
Nabitý program maďarské delegace byl v pátek ukončen účastí na slavnostním slibu žáků
prvního ročníku, který se konal na náměstí v Moravské Třebové. Po této slavnosti se ještě
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zástupci vedení maďarské školy zúčastnili spolu s dalšími představiteli AČR a milými hosty
slavnostního otevření dráhy NATO.

Projektový den mimo školu
Ve dnech 29. a 30. září 2021 se uskutečnily dva projektové dny mimo školu, během kterých
celkem 81 žáků druhého ročníku navštívilo Vojenské muzeum v Králíkách a pevnost Hůrka.
Téma projektového dne bylo zaměřeno na předmnichovské události roku 1938 a na budování
obranných systémů v pohraničí ve 2. polovině 30. let 20. století, což je téma, které spadá do
výuky dějepisu ve druhém ročníku. Samotný projektový den byl rozdělen na tři části. V první
části si žáci prošli samotným Vojenským muzeem, ve druhé se přesunuli na valníku PV3S M2
k Dělostřelecké tvrzi Hůrka a poté následovala prohlídka samotné tvrze a rozsáhlých
podzemních prostor velké části pevnostního komplexu.
Projektový den, který je jednou z mnoha aktivit
projektu Šablony II, Moderní formy výuky na
vojenské škole, byl připravován s velkým
předstihem již od února 2020. Původně měl být
realizován 28. 5. 2020, poté 8. 10. 2020. Vždy
ale vlivem epidemiologické situace a následným
uzavřením

středních

škol

k

realizaci

projektového dne v těchto původně plánovaných
termínech nedošlo, a tak proběhl až 29. 9. a další pak 30. 9. 2021.
Díky projektovému dni měli žáci jedinečnou příležitost navštívit místa, která jsou úzce spjata
s vypjatými událostmi roku 1938 a jsou tak i jedním ze symbolů tohoto období. Prožitek
z těchto míst umocnil i velmi poutavý výklad odborníka z praxe - průvodce. Zajímavým
obohacením programu pak byl vlastní přesun na PV3S M2.
Projektový den byl jak žáky, tak i pedagogy příjemným a hlavně přínosným zpestřením běžné
výuky, kdy žáci měli možnost opustit své lavice a navštívit a projít si místa, o kterých by
v hodinách pouze slyšeli. Tento prožitek v nich bezesporu zanechá daleko hlubší stopu, než
by tomu bylo u běžného výkladu.
I v září byl „velký" pátek
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V pátek 24. září 2021 jsme se po roční pauze opět sešli na náměstí v Moravské Třebové. Po
dlažbě náměstí napochodovali žáci celé školy, včetně pobočky Sokolov, aby byli součástí
tradičního slavnostního slibu žáků 1. ročníku, letos poprvé i žáci partnerské Vojenské střední
školy Károly Kratochvil v Debrecenu. Přítomnost významných hostů podtrhla důležitost dne.
Za touto „třešničkou na dortu“ jsou
4 týdny práce instruktorů, velitelů čet
a samozřejmě prváčků, aby zvládli
svoji premiéru. Ještě ve čtvrtek si
vyzkoušeli na generálním nácviku, jak
vše bude vypadat, aby pátek byl
dokonalý. V letošním roce skládalo
slib 150 žáků.
Program svátečního dne začal v areálu
školy, kde jsme pietním aktem, uctili památku obětí první a druhé světové války
a zahraničních misí. Po skončení proběhl přesun jednotek v čele s vojenskou hudbou na ulici
Bránská, kde vyčkaly na povel k napochodování na náměstí T. G. Masaryka. S úderem 10:00,
na radničních hodinách, zahájila brigádní generálka Lenka Šmerdová s velitelem školy
přehlídku nastoupených jednotek.
Po představení a proslovech hostů následovalo předání patronství nad prvním ročníkem.
Patronem letošního ročníku se stal prap. Lukáš Hirka. Prožije s žáky celé 4. roky studia
a během té doby jim bude mentorem a vzorem a věříme, že i kamarádem. Vznik této nové
tradice podpořil náčelník generálního štábu AČR a vrchní praporčík AČR.
Nastal samotný slib žáků, který z tribuny četl žák Filip Skála a nastala ta chvíle, kdy
náměstím znělo sborové „Tak slibujeme.“ Na blízkých žáků bylo vidět hrdost a dojetí. Po
státní hymně následoval slavnostní pochod s přeletem transportního vrtulníku, který celý
program uzavřel. Ještě návrat jednotek do školy a pak páteční odjezd domů.
Hosté v čele s velitelem školy se přesunuli ještě k nově zbudované dráze NATO, kterou mimo
jiné budou žáci využívat při vojenské profesní přípravě. Velitel společně s kpt. Smutkem
přestřihli pásku a proběhla ukázka zdolání celé dráhy.
Slavnostní dopoledne provázelo větrné počasí. Velitel školy popřál žákům: „Přeji vám, žákům
1. ročníků, abyste se mezi námi cítili dobře a svými studijními úspěchy postupně převzali
štafetu vašich starších spolužáků. Mnozí z nich se vám svým úsilím a výsledky studia mohou
stát příkladem i vzorem.“
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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.

Dny NATO
Ve dnech 18. – 19. září 2021 se naši žáci
po

roční

pauze

opět

podíleli

na

zabezpečení hladkého průběhu Dnů NATO
a Dnů Vzdušných sil AČR. Jedná se
o
v

největší
Evropě.

bezpečnostní
Letošní

20.

přehlídku
ročník

byl

poznamenán opatřeními proti COVID-19.
Návštěvníci si museli vstupenky zakoupit
předem a do areálu bylo každý den
vpuštěno pouze 40 000 návštěvníků.
Tento rok byl také specifický v tom, že se poprvé akce účastnili žáci 3. a 4. ročníku. Jednalo
se o 127 žáků, z toho tři žáci byli vyčleněni pro výpomoc ASC Dukla PRAHA a čtyřem
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
předčil naše očekávání, o čemž vypovídal počet vydaných propagačních materiálů, i když tyto
byly předávány za předvedenou fyzickou aktivitu, jako jsou dřepy či kliky. Těší nás, že se
návštěvníci nezalekli a šli do cvičení s námi.
I přes přijatá opatření byla návštěvnost vysoká. Nikoho neodradilo ani nepříliš přívětivé
a chladné počasí, kvůli kterému došlo ke zrušení některých ukázek. Naši žáci se ale
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.
Těšíme se na příští rok a doufáme, že nadále nebudou přetrvávat přijatá opatření.
První ročník má svého patrona
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V úterý 14. září 2021 jsme měli na půdě školy vzácnou návštěvu. Přijel se za námi podívat
praporčík Lukáš Hirka, novodobý válečný veterán, který byl v roce 2012 těžce zraněn
v Afghánistánu při raketovém útoku. Vzhledem k tomu, že se Lukáš stane patronem žáků
s rokem nástupu 2021/2022, jak v Moravské Třebové, tak v Sokolově, bylo na místě, aby se
spolu potkali a poznali se, ještě před oficiálním oznámením role patrona na slavnostním slibu
dne 24. září 2021. Ve škole probíhá v současné době adaptační proces, proto se s žáky čety
C1A, C1B a S1A potkal Lukáš již v Moravské Třebové.
Pokyn zněl jasně, udělat neformální setkání žáků s Lukášem na nástupišti školy. Již při
příchodu na nástupiště jsme zahlédli nastoupené jednotky ve tvaru. Vojáci se nezapřou.
Vrchní praporčík zavelel k rozchodu a žáci obestoupili Lukáše, aby si mohli poslechnout jeho
příběh. Vzhledem k tomu, že to bylo jejich první setkání, představil vrchní praporčík Lukáše,
který následně řekl pár slov o sobě. Poté Lukáš obešel každého žáka, se kterým si podal ruku
a chtěl slyšel jeho či její jméno.
Následně nás čekal přesun do Svratouchu, kde
probíhá stmelovací proces a kde nás již vyhlíželi
žáci čety C1C a E1A. Již při příjezdu byla cítit
uvolněnější atmosféra. Postup byl podobný jako
v Moravské Třebové. Představit Lukáše, který
řekl pár slov o sobě a následovalo seznámení
s žáky. I z žáků těchto čet byl patrný ostych, ale
Lukáš si je ihned získal svou osobností.
Zanedlouho na to padala jedna otázka za druhou a naprosto přirozeně se okolo Lukáše utvořil
hlouček žáků, kteří hltali každé jeho slovo, a my jsme věděli, že jsme si nemohli vybrat
lepšího patrona!
100 let Československé obce legionářské
Jelikož naše škola nese čestný název Škola Československé obce legionářské, bylo naši milou
povinností se zúčastnit oslav k výročí sto let od založení této nejstarší legionářské organizace
v České republice. V pátek proběhla první část oslav v Panteonu Národního muzea.
Zúčastnila se ho skupina čtrnácti žáků pod
vedením pplk. Viliama Bekeho. Žáci vynesli
kromě současných uniforem i repliky dobových
legionářských uniforem, které vynikly v těchto
úchvatných prostorách, kde historie prýští
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z každého kamene. Jako čestní hosté byli přítomni například předseda vlády Andrej Babiš,
ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník generálního štábu armádní generál Aleš Opata a
mnoho dalších významných osobností. Žáci se účastnili i následného neformálního setkaní
jako poděkování za jejich bezchybnou činnost.
Sobotní ráno bylo ve znamení přípravy k uskutečnění manifestačního sjezdu Československé
obce legionářské, kterým veřejně oslavili 100. výročí založení této organizace. Na tuto část
oslav dorazila posila dalších devadesáti žáků a vojáků z povolání. Polovina přítomných byla
v dobových uniformách, ostatní se účastnili průvodu ve slavnostní uniformě. Průvod začínal
na Václavském náměstí a jeho cíl byl Národní památník Vítkov. Žáci měli unikátní příležitost
pochodovat historickou částí Prahy a za potlesku přihlížejících si vychutnat scenérie, které
před sto lety shlédli při svém prvním manifestačním pochodu i prvorepublikový legionáři.
Celou velkolepost této události podtrhl nástup v Národním památníku Vítkov. Součástí
památníku je i Hrob neznámého vojína, kde jsou uloženy mimo jiné i ostatky jednoho ze
zborovských padlých legionářů. Tímto slavnostním aktem se uzavřel kruh sta let - sta let
legionářské tradice, sta let lásky k vlasti, demokracii, svobodě.
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