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Pravec Jaroslav
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOLKU pro podporu INTEGROVANÉ STŘEDNÍ
ŠKOLY TECHNICKÉ, MLÁDEŽNICKÁ 380, VYSOKÉ MÝTO
ve školním roce 2017/2018
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 2017/2018 byly poskytnuty finanční prostředky například na:
-

nákup a obnovu učebních pomůcek a drobného vybavení tříd
nákup sportovního vybavení
příspěvky na kulturní představení
příspěvky na zahraniční spolupráci s Korbachem
příspěvky na adaptační kurzy,
projektové dny a přednášky (zdravé stravování, sportovní den)
odměny nejlepším žákům
ceny do vědomostních soutěží žáků DM
startovné, cestovné a odměny žákům ve sportovních soutěžích
cestovné žáků na soutěže odborných dovedností
dopravu žáků na lyžařský výcvik a příspěvek na skipasy
dopravu na exkurze
propagaci školy

Zpráva o mezinárodní spolupráci ISŠT Vysoké Mýto
za školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 se v oblasti spolupráce s partnerskými
zahraničními školami nejprve uskutečnilo společného setkání žáků v Praze, poté byla
zahájena realizace příprav na společné setkání žáků v následujícím školním roce.
Ve dnech 18. - 22. září 2017 proběhlo tradiční setkání žáků Integrované střední
školy technické Vysoké Mýto a Berufliche Schulen Korbach. Místem společné akce
se stalo hlavní město České republiky – Praha.
Cílem žáků pracovní části projektu „Váš film o Praze“ bylo zachytit nejen
minulost, ale i současný život města. Svým tématem tedy letošní akce navázala na
loňské setkání žáků v
Berlíně.

Z

mezinárodních

práce
skupin

tak vzešlo několik videí,
která

zachycují

hlavní

město

„společnýma

očima“

české

a

německé mládeže.
Nedílnou součástí
celé akce se stalo i
poznání

historie

a

zajímavých lokalit města. Kompletní prohlídku města v podobě okružní jízdy Prahou s
plavbou lodí po Vltavě doplnila i návštěva konkrétních míst, jako například Pražského
hradu, Židovského města, Apple Musea, Petřínské rozhledny či představení v divadle
Ta Fantastika. V programu nechyběla ani návštěva největší diskotéky ve střední
Evropě – Karlových lázní.
Společně strávené dny tedy přispěly jako vždy k poznání života mládeže jiné
země. Navázání nových přátelství a vzájemná komunikace v cizím jazyku jsou jistě
přínosem pro osobní rozvoj žáků a příslibem pro další spolupráci obou škol.
Již během výše uvedené akce byla pedagogy obou zúčastněných stran
započata příprava programu pro následující projekt v Německu. Další společné

jednání proběhlo v březnu 2018 ve Vysokém Mýtě, kdy naši školu navštívil kolega
z Berufliche Schulen v Korbachu u příležitosti návštěvy maturitního plesu ISŠT.
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oblasti

mezinárodní
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německých
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pod názvem „Společně
to svaříme dohromady“.

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek

Zpráva o sportovních aktivitách ISŠT ve školním roce 2017/2018
Také v letošním školním roce jsme se z důvodu úpadku regionálních soutěží
soustředili především na školní a celostátní soutěže - SFL
3.10.2017 - Okresní kolo v přespolním běhu, pořadatel OA Choceň, družstvo chlapců
ISŠT obsadilo 5. místo, družstvo dívek 6. místo.
4.10.2017 - Okresní kolo v softbalu smíšených družstev, pořadatel OA Choceň, ISŠT
obsadila 5. místo
19.10.2017 - Pohár Josefa Masopusta v kopané chlapců, pořadatel ISŠT Vysoké
Mýto, který obsadil 3. místo, vítězství a postup si vybojovala VOŠ a SŠT Česká
Třebová.
14.11.2017 - 1. kolo SFL ve futsalu chlapců - pořadatel ISŠT - obsadili jsme 3. místo a
nepostoupili.
4.12.2017 - Okrskové kolo ve florbalu chlapců - pořadatel VOŠ a SPŠS Vysoké Mýto,
družstvo ISŠT Vysoké Mýto obsadilo 2. místo a do okresního kola nepostoupilo.
14.XII.2017 - 1. kolo SFL ve futsalu dívek, děvčata ISŠT obsadila 4. nepostupové
místo

podzim 2017 - Sehrán 11. ročník Školní ligy ve futsalu, účast 12 tříd ISŠT, konečné
pořadí 1. NS II, 2. NZ III a 3. STME II
17.1.2018 - 11. ročník Bílé stopy ISŠT Vysoké Mýto v běhu na lyžích, účast 23 běžců,
mezi chlapci konečné pořadí 1. Dvořák Pavel, 2. Bula Vladimír, 3. Hladil Štefan; dívky:
1. Kušnirová Laura, 2. Vavřínová Věra a 3. místo Kovačíková Aneta
4.2. - 10.2.2018 - LVZ ve Špindlerově Mlýně, zvláštní hodnocení u ředitele ISŠT
Vysoké Mýto
jaro 2018 - Uskutečněn 13. ročník školní florbalové ligy, konečné pořadí 1.MME IV, 2.
STME II a 3. K III
18.5.2018 - Týden Florbalu v České Třebové, pořádal Florbalový klub Ústecko Orlicka, z 15. družstev obsadili chlapci ISŠT Vysoké Mýto 4. místo

Vysoké Mýto, 25. 6. 2018

Vypracoval: Mgr. Vladimír Smrček

Spolek pro podporu ISŠT
účetní závěrka k 31. 12. 2017

Příjmy celkem

223.073,--

z toho
příspěvek na činnost
ostatní příjmy
příjmy z akcí
zahraniční spolupráce – příspěvky účastníků

Výdaje celkem

104.200,-21.691,-702,-96.480,--

267.875,--

z toho
příspěvek na vzdělávací, kulturní a sportovní činnost
zahraniční spolupráce

53.310,-130.024,--

nákup zboží a služeb

49.444,--

odměny žákům

25.945,--

náklady na vedení pokladny a účetnictví

5.900,--

ostatní náklady

3.252,--

Rozdíl příjmy – výdaje

Vysoké Mýto 17. 1. 2018
Vypracovala: Zlatuše Venigerová

Mgr. Iva Suchánková
předseda spolku

-44.802,--

