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Seznam aktivních členů 

 Pedagogický sbor teoretická výuka 

Příjmení, jméno, titul  
Ing. Roleček Luděk 
Mgr. Suchánková Iva 
Ing. Bakešová Monika 
Mgr. Naďa Burcalová 
Mgr. Čáp Marek 
Mgr. Čapek Jiří 
Bc. Černý Tomáš 
Mgr. Hron Antonín 
Mgr. Hynek Michal 
PaedDr. Chára Václav 
Ing. Khorel Ladislav 
Mgr. Mimra Pavel 
Mgr. Novotná Iva 
Ing. Novotný Pavel 
Ing. Řezníčková Štěpánka 
Ing. Solil Milan 
Mgr. Smrček Vladimír 
Bc. Soušková Věra 
Ing. Tocháček Jiří 
Mgr. Vovková Radmila 

   

Pedagogický sbor odborný výcvik 

  

Dušek Zdeněk 

Bezdíček Bohuslav  

Brabec Václav  

Brandýský Petr  

Burian Michal  

Haselmann Eduard  

Holomek Petr 

Kajsrlík Miroslav  

Kopecký Pavel  

Langer Petr  

Leníček Petr   

Pištora Václav   

Pravec Jaroslav   

Říha Milan  

Trnková Jaroslava 

 Vychovatelé na DM ISŠT 

Otto Šlegr  vedoucí DM 

Hana Kovářová  vychovatelka 

Zdenka Metelková vychovatelka 

Milan Bártek  vychovatel 

  



  

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOLKU pro podporu INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ, 

MLÁDEŢNICKÁ 380, VYSOKÉ MÝTO 

ve školním roce 2014/2015 

 

 

Spolek pro podporu Integrované střední školy technické je právnickou osobou zapsanou do spolkového rejstříku. 
Členy jsou žáci a zaměstnanci ISŠT Vysoké Mýto. Členský příspěvek činí 400,-- Kč. Spolek navazuje na činnost 
Sdruţení rodičů a přátel Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě, které bylozaloženo v roce 
2002. Na valné hromadě konané dne 14. 11. 2014 byla projednána změna stanov SRP ISŠT z důvodu jejich 
přizpůsobení nové právní úpravě občanského zákoníku. V této souvislosti byl také změněn název na Spolek pro 
podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto.  
 
Spolek byl zřízen s cílem zlepšit výchovu a vzdělávání studentů ISŠT, jeho účelem je uspokojování potřeb a 
zájmů žáků a zaměstnanců ISŠT Vysoké Mýto v oblasti vzdělávací, pedagogické, výchovné, kulturní a sportovní.  
 
Finanční prostředky jsou poskytovány zejména na: 
- podporu soutěží odborných dovedností 
- rozvoj spolupráce s ostatními školami 
- podporu mezinárodních projektů a výměnných pobytů 
- vybavení tříd a odborných učeben 
- lyžařský výcvik 
- odměny pro nejlepší žáky 
- příspěvky na kulturní představení 
- nákup učebních pomůcek 
- podporu sportovní činnosti žáků 
- podporu mimoškolních zájmových činností 
- propagaci školy 
 
Ve školním roce 2014/2015  byly finančně podpořeny tyto akce: 
 
 
- 14. 11. 2014 Beseda „Prevence HIV/AIDS a drogové závislosti“ (2 408,-Kč) 
- projekt „Hry bez hranic“ - setkání žáků ISŠT Vysoké Mýto s žáky partnerské školy BeruflicheSchulen 
 z Korbachu(podpořen částkou 27 330,- Kč) 
- 24. 2. 2015 přednáška pro žáky ISŠT „Novodobí veteráni války s terorismem“ (podpořen částkou 4 480,-Kč) 
- startovné na sportovní turnaje a soutěže (800,-Kč) 
- florbalový turnaj žáků (podpořen částkou 2 000,-Kč) 
- futsalový turnaj žáků (podpořen částkou 2 000,-Kč) 
- lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníku (podpořen částkou 14 000,-Kč) 
- projektový den „Nevzdávej to“ (podpořen částkou 4 076,-Kč) 
- odměna pro nejlepší žáky (vstupenky na koncert skupiny Kabát 11 172,-Kč) 
 
Zpracovala: Mgr. Iva Novotná 
 

 

 

 

 

 

  

   



ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI  

za školní rok 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 pokračovala spolupráce s německou partnerskou školou BeruflicheSchulen 
v Korbachu. Pravidelné každoroční setkání se tentokrát přesunulo do zimního období. 

Ve dnech 22. – 28. února 2015 se pro účastníky projektu „Hry bez hranic“ stal novým domovem penzion 
Horalka ve Špindlerově Mlýně, kde skupina dvaceti žáků ISŠT a stejně početná výprava žáků z Korbachu 
naplňovala cíle společného setkání. Lyžování na místních sjezdovkách sloužilo některým zúčastněným ke 
zdokonalení svých lyžařských schopností, pro některé se stalo zážitkem v podobě prvního kontaktu s tímto 
druhem zimní aktivity. Sněhové podmínky byly dobré, což přispělo k celkovému skvělému dojmu z uskutečněné 
akce. 

Také během různých soutěží, které se linuly celým pobytem na horách, prokázali žáci obou škol velké 
zapálení pro hru a s chutí se pouštěli do jejich realizace. Všichni účastníci se nakonec stali vítězi a "zlaté" medaile 
na jejich krku toho byly důkazem. Ještě větší odměnou pro obě zúčastněné strany však byla možnost 
komunikace, vzájemné spolupráce a navázání nových přátelství. 

Během akce na horách zástupci obou škol diskutovali o termínu a náplni dalšího společného setkání, 
které se uskuteční v příštím školním roce v Německu. 

 

 



 

 

 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

  



ZPRÁVA O SPORTOVNÍCH SOUTĚŢÍCH 

ve školním roce 2014/2015 

4. 9. 2014 – Tradičně proběhla v Ústí nad Orlicí, na SŠUP pracovní schůzka učitelů TEV našeho okresu, kde byli 
dohodnuti přátelé sportovních soutěží v tomto školním roce i nadále přetrvává trend, že mezi žáky a bohužel i 
učiteli, je o sportovní akce v okrese Ústí nad Orlicí neustále menší zájem.  

Protože chceme aktivovat stále větší počet žáků naší školy do sportovní činnosti, preferovali jsme i letos školní 
dlouhodobé akce před upadajícími okresními. 

14. 10. 2014 -  Okrskové kolo v kopané chlapců, které organizovala OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň. 

Protože jsme chtěli vyzkoušet v týmu ISŠT všechny nové fotbalisty z prvních ročníků skončili jsme na 3 místě za 
vítěznou VOŠ stavební a SSŠ Vysoké Mýto a pořádající OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň. 

14. 11. 2014 – 1. Kolo středoškolské futsalové ligy, které se konalo v Chrudimi. 

Ze čtyř účastníků jsme obsadili druhé postupové místo do 2. kola.   

Říjen, listopad 2014 – proběhl 14 ročník školní futsalové ligy, které se zúčastnilo 1 2 třídních týmů. 

Konečné pořadí v letošním ročníku: 1.místo – MME II, 2.místo – NS II, a konečné 3.místo – KL III. 

5. 12. 2014 – Okrskové kolo ve florbalu chlapců, které jsme pořádali společně s VOŠ stavební a SSŠ Vysoké 
Mýto. 

 Účastnila se čtyři družstva, z nichž vítězné postoupilo do okresního kola v Brandýse nad Orlicí. 

Konečné pořadí: 1.místo – VOŠ a SŠS Vysoké Mýto, 2.místo – ISŠT Vysoké Mýto, 3.místo – SSPOŠ Vysoké 
Mýto, 4.místo – Gymnázium Vysoké Mýto. 

17. 12. 2014 - 2. Kolo středoškolského furalové ligy se opět konalo v Chrudimi. 

Družstvo ISŠT  Vysoké Mýto obsadilo 3.místo a do dalších bojů nepostoupilo. 

7. – 14. 2. 2015 – LVZ ve Špindlerově mlýně na Penzionu Horalka, účast 43 žáků z ISŠT, hodnocení celého LVZ 
odevzdáno řediteli školy. 

17. 3. 2015 – 8. ročník Memoriálu Milana Honzáka ve Florbalu smíšených družstev. 

Ze 6-ti účastníků jsme obsadili 3.místo. 

Březen, květen 2015 – se uskutečnil 12. Ročník školní florbalové ligy, které se zúčastnilo 14 třídních družstev, 
konečné pořadí: 1.místo – KL III, 2.místo – KLNZ II a 3.místo MME I. Turnaj se těší stále většímu zájmu a 
popularitě. 

1.6. 2015 – proběhl Sportovní den ke dni dětí na vysokomýtském náměstí. 

Družstvo florbalistů ISŠT Vysoké Mýto obsadilo v Turnaji středních škol 2. místo za vítěznou VOŠ a SŠS 
Vysoké Mýto a před třetím Gymnáziem Vysoké Mýto. 

 

Zpracoval: Mgr. Vladimír Smrček 

 

 



 

Účetní závěrka k 31. 8. 2015 

 

Příjmy celkem        63.586,43 

z toho 

příspěvek na činnost          9.200,-- 

ostatní příjmy           2.111,43 

příjmy z akcí         52.275,-- 

 

Výdaje celkem       136.580,-- 

z toho 

příspěvek na lyžařský výcvik       14.000,-- 

příspěvek na vzdělávací, kulturní a sportovní činnost   42.748,-- 

věcné odměny žákům          2.000,-- 

příspěvky na projekty        72.851,-- 

režijní náklady          1.441,-- 

náklady na vedení pokladny a účetnictví        3.540,-- 

 

Rozdíl příjmy – výdaje      -72.993,57 

 

 

 

 

 

Vysoké Mýto 18. 9. 2015 

Vypracovala: Zlatuše Venigerová 

 

 

 



Přehled nákladů na vlastní správu 

 

 

náklady na vedení pokladny a účetnictví 590,-- Kč měsíčně (kromě července a srpna) 

bankovní poplatky    dle výše zůstatku a pohybů na běžném účtu 

kancelářské potřeby    dle potřeby 

 

Vysoké Mýto 18. 9. 2015 

Vypracovala: Zlatuše Venigerová 

 

 

 

 

 


