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Bakalářské studium na střední škole – COPt v Uherském Brodě v dnešních dnech slaví dvě jubilea.
První jubileum založení pobočky Vojenské akademie Brno a zahájená studia v roce 1994, kdy byla
první matrikulace v Uherském Brodě na Panském domě za účasti děkana a dalších profesorů.
Studium s názvem „Ruční palné zbraně“ bylo v Uherském Brodě do roku 2004, kdy Vojenská
akademie Brno se změnila na Univerzitu obrany, a tím pádem zde nemohli studovat zájemci z
civilního sektoru, ale jen vojáci. Proto v roce 2004 převzala pobočku SŠCOPt VŠB Ostrava, a to je
druhé výročí, 10 let trvání působnosti Technické univerzity Ostrava v Uherském Brodě.
Toto výročí bude vzpomenuto na slavnostní promoci letošních absolventů bakalářského
studia, která se koná 1. července 2014 v Nové aule VŠB OstravaPoruba.
Bakalářské studium na Střední škole – COPt Uh. Brod je prvním a nejstarším vysokoškolským
studiem v okrese. Dosud bylo přijato 487 studentů a studium ukončilo státní zkouškou a získalo titul
Bc.101 studentů. Po získání tohoto titulu pokračovalo ve studiu na Univerzitě obrany v Brně a na
VŠB v Ostravě na magisterském studiu 72 bakalářů a titul inženýr získalo 71 studentů. Střední škola
COPt v Uherském Brodě je jedinou ucelenou střední školou v oblasti zbraní v celé ČR, která vyučuje
učební, maturitní obory a dává možnost studia na VŠ.
Všechny tyto možnosti jsou za podpory partnerů školy, a to především České Zbrojovky a
uvedených VŠVŠB Ostrava – Technická univerzita a Univerzita obrany Brno. Střední škola COPT v
Uherském Brodě v rámci České republiky je unikátní školou.
Kromě puškařů vyučuje obory umělecké (umělecký rytec kovů) a strojírenské. Nad rámec svého
základního poslání škola nabízí rekvalifikace v oborech příbuzných strojírenství i puškařství. V
posledních měsících to byla rekvalifikace oboru Nožíř.
Škola má ještě celou řadu dalších aktivit. Jednou z nejzajímavějších jsou stáže v Rakousku a
Německu, a to v puškařských školách a firmách, i učilišti podniku Wolswagen a další. Uvedené
skutečnosti a další aktivity školy jsou pro zájemce o studium na Střední škole – COPt velmi zajímavé,
protomá škola naplněnost 100 %, i když počty na jiných středních školách v ČR klesají.

