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Počet členů celkem: 270  
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Počet členů aktivních: 39  
Počet členů podporovatelských: 119  

Kontaktní adresa Spolku 

Spolek pro podporu Integrované střední školy technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, 566 01 
  
telefon:  465 420 405  spojovatelka  
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Tomáš Soukal 
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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 
Mgr. Černý Tomáš 
Mgr. Hron Antonín 
Mgr. Hynek Michal 
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. Lucie Vávrová 
Dr. Václav Chára 
Mgr. Milena Braiková 

   

Pedagogický sbor odborný výcvik 

 Dušek Zdeněk 

Bezdíček Bohuslav  

Brabec Václav  

Brandýský Petr  

 Kaštánek Miroslav 

Habal Vlastimil 

Haselmann Eduard  

Holomek Petr 

Kajsrlík Miroslav  

Kopecký Pavel  

Langer Petr  

Leníček Miloslav 

Leníček Petr   

Pištora Václav   

Pravec Jaroslav   

Říha Milan  

Trnková Jaroslava 

Kunst Milan 

Navrátil Milan 

 

 Vychovatelé na DM ISŠT 

Otto Šlegr  vedoucí DM 

Hana Kovářová  vychovatelka 

Jaroslava Ropková vychovatelka 



  

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOLKU pro podporu INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ, 

MLÁDEŽNICKÁ 380, VYSOKÉ MÝTO 

ve školním roce 2015/2016 

 

 

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 Sdružení rodičů a přátel Integrované střední školy technické ve 
Vysokém Mýtě, které bylo založeno 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 2015/2016 byly finančně podpořeny například tyto akce: 

- maturitní ples  

- lyžařský výcvikový kurz žáků 1. ročníku 

- přednáška na téma Uganda 

- přednáška na téma AIDS 

- filmové představení pro žáky ISŠT (film Ve stínu) 

 

 

Ve školním roce 2015/2016  byly poskytnuty příspěvky například na: 

- nákup učebních pomůcek  

- vzdělávání žáků 

- odměny nejlepším žákům 

- odměny žákům ve sportovních soutěžích 

- adaptační kurzy, projektové dny a přednášky v rámci projektu „Nevzdávej to!“ 

 

 

 

Zpráva o mezinárodní spolupráci ISŠT Vysoké Mýto  

za školní rok 2015/2016 

Školní rok 2015/2016 proběhl v oblasti spolupráce s partnerskými školami v zahraničí formou 

spolupráce pedagogických pracovníků a formou zajišťování projektu pro žáky, který se uskuteční v 

příštím školním roce. 

- V říjnu 2015 strávil Mgr. Michal Hynek týden v 

německé partnerské škole Berufliche Schulen v 

Korbachu, kde denně navštěvoval výuku v 

předmětech informačních a komunikačních 

technologií. Hospitace probíhala ve třídách 11. - 

13. ročníku německého vzdělávacího systému. 

Během stínování měl účastník možnost 

seznámit se se stylem a náplní výuky v 

zahraniční škole a pozorovat činnost tamních pedagogů a žáků během vyučování. Získané zkušenosti 

a postřehy mohou posloužit k inspiraci při výuce IKT a zabezpečení chodu školy v oblasti ICT 



technologií. Akce se uskutečnila v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

- Této výzvy MŠMT využili i další dva pedagogičtí pracovníci - Ing. Pavel Novotný a Michal Burian, kteří 

prováděli stínování ve slovenské partnerské škole - Spojené škole Juraja Henischa v Bardějově. Zde 

měli možnost navštěvovat vyučování CNC obrábění a seznámit se tak s místními postupy při 

programování a obsluze CNC strojů. 

- Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnila dvě setkání 

přípravného týmu pro realizaci nejbližšího setkání 

žáků ISŠT a BSK. Během první schůzky v říjnu v 

Německu bylo rozhodnuto o uspořádání setkání "Váš 

film o Berlínu", které proběhne v září 2016. Další 

přípravné jednání proběhlo v březnu 2016 ve 

Vysokém Mýtě, kdy naši školu navštívili němečtí 

kolegové u příležitosti návštěvy maturitního plesu 

ISŠT. 

- Nejbližší akcí v oblasti mezinárodní spolupráce bude tedy setkání našich a německých žáků v hlavním 

městě SRN. 

- Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 



Zpráva o sportovních soutěžích ve školním roce 2015/2016 

3. 9. 2015 se konal na SŠUP v Ústí nad Orlicí seminář vedoucích učitelů TEV s programem 

organizačního zajištění sportovních soutěží v rámci Pardubického kraje v letošním školním 

roce. Protože jsem byl v tuto dobu na pracovní neschopnosti a tím nesplnil podmínku účasti 

zástupce ISŠT, nebyla naše škola do rozpisu jednotlivých postupových soutěží zařazena. 

Přesto jsme se některých tradičních akcí zúčastnili. 

29. 9. - 11. 11. 2015 proběhl 15. ročník školní futsalové ligy, kterého se zúčastnilo 12 týmů a 

odehráno bylo 42 zápasů. Konečné pořadí: 1. místo – MME3, 2. místo – KLNZ3, 3. místo – 

MME2. 

9. 11. 2015 proběhlo 1. kolo středoškolské futsalové ligy chlapců, které pořádalo Gymnázium 

Holice. Ze čtyř mužstev družstvo ISŠT obsadilo 3. místo a nepostoupilo. 

23. 11. 2015 jsme se poprvé v historii zúčastnili 1. kola Florbalového poháru, který pořádala 

VOŠ a SŠS Vysoké Mýto. Nakonec jsme smolně nepostoupili, ale získali jsme cenné 

zkušenosti. Zvítězila pořádající škola. 

4. 12. 2015 se konalo okrskové kolo ve florbalu chlapců, které jsme pořádali společně s VOŠ 

a SŠS Vysoké Mýto. Zúčastnilo se 5 vysokomýtských škol, naše družstvo skončilo 

na 2. místě. 

10. 12. 2015 proběhlo 1. kolo středoškolské futsalové ligy dívek, které v Chocni uspořádala 

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň. Družstvo našich dívek obsadilo za Chocní a Kostelcem 

n./Orl. 3. místo a nepostoupilo. Naše děvčata mají před sebou velkou budoucnost. 

17.1. - 23. 1. 2016 se konal LVZ ve Špindlerově Mlýně na Penzionu Horalka – I. běh, 

hodnocení celého LVZ odevzdáno řediteli školy. 

7. 2. - 13. 2. 2016 proběhl LVZ ve Špindlerově Mlýně na Penzionu Horalka – II. běh, 

hodnocení opět odevzdáno řediteli školy. 

1. 3. - 18. 4. 2016 jsme uskutečnili 13. ročník školní florbalové ligy, které se zúčastnilo 

11 mužstev a sehráno bylo 59 zápasů. Konečné pořadí: 1. místo – MME2, 2. místo – KLNZ3, 

3. místo – NZ1. Oba dva turnaje se těší u našich žáků veliké oblibě. 

15. 3. 2016 proběhl 9. ročník Memoriálu Milana Honzáka ve florbalu smíšených družstev, 

který tradičně pořádá vysokomýtská Berenika. Ze šesti družstev jsme letos skončili poslední 

po několika kontroverzích s rozhodčími.  

 

Ve Vysokém Mýtě dne 30.6 2016    Mgr. Vladimír Smrček 

        učitel TEV 
 



 

Spolek pro podporu ISŠT 

účetní závěrka k 31. 8. 2016 

 

Příjmy celkem                  139.077,82 

z toho 

členské příspěvky       112.600,-- 

ostatní příjmy          22.936,82 

příjmy z akcí            3.541,-- 

 

Výdaje celkem       161.178,-- 

z toho 

příspěvek na vzdělávání, kulturu a sport     64.036,-- 

nákup zboží a služeb        74.996,-- 

věcné odměny žákům        12.149,-- 

ostatní náklady          4.097,-- 

náklady na vedení pokladny a účetnictví        5.900,-- 

 

Rozdíl příjmy – výdaje                -22.100,18 

 

 

 

 

Vysoké Mýto 19. 9. 2016 

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 31. 8. 2016 

Vypracovala: Zlatuše Venigerová 


