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Charakteristika Spolku 
 
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 500,-- 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 
 
Počet členů celkem: 323 
Počet členů pasivních: 149 
Počet členů aktivních: 41 
Počet členů podporovatelských: 133 
 
 



 
Dne 12. 3. 2019 se sešla valná hromada a došlo k odvolání všech členů správní rady a 
k volbě nových členů. 
 
Předseda zasedání navrhl odvolání stávajících členů správní rady, konkrétně: 
- Mgr. Iva Novotná, nar. 30. 1. 1970, bytem Litomyšl, A. Tomíčka 3 
- Zlatuše Venigerová, nar. 23. 4. 1972, bytem Vysoké Mýto, Pivovarská 399 
- Ing. Luděk Roleček, nar. 12. 4. 1951, bytem Vysoké Mýto, 17. listopadu 682 
- Adéla Simonová, nar. 2. 8. 1995, bytem Litomyšl, Strakovská 1020 
- Jaroslav Pravec, nar. 15. 9. 1965, bytem Cerekvice nad Loučnou 227 
 
a volbu nových členů správní rady, přičemž k volbě byli navrženi: 
- Ing. Jitka Jiskrová, MBA, nar. 30. 7. 1966 
- Mgr. Milena Braiková, nar. 18. 4. 1975 
- Zlatuše Venigerová, nar. 23. 4. 1972 
- Michal Náčin, nar. 21. 6. 1999 
- Jaroslav Pravec, nar. 15. 9. 1965 
 
 
Všichni navržení členové byli zvoleni. Důvodem tohoto návrhu byly personální změny 
v organizaci. 
 
 
 
Seznam aktivních členů 
pedagogický sbor teoretická výuka: 
 
 

Ing. Jiskrová Jitka, MBA 
Mgr. Suchánková Iva 
Ing. Bakešová Monika 
Ing. Bodlák Miroslav 
Mgr. Braiková Milena 
Mgr. Burcalová Naďa 
Býček Josef 
Mgr. Čáp Marek 
Mgr. Černý Tomáš 
Mgr. Hron Antonín 
Mgr. Hynek Michal 
Ing. Khorel Ladislav 
Mgr. Mimra Pavel 
Ing. Novotný Pavel 
Ing. Novotný Vojtěch 
Ing. Roleček Luděk 
Ing. Řezníčková Štěpánka 
Mgr. Smrček Vladimír 
Ing. Solil Milan 
Mgr. Soušková Věra 
Mgr. Valenta Tomáš 
Mgr. Vovková Radmila 
 
 
 
 
 
 



pedagogický sbor odborný výcvik: 
 
Leníček Petr 
Bezdíček Bohuslav  
Blažek Jiří 
Brabec Václav  
Brandýský Petr  
Habal Vlastimil 
Haselmann Eduard  
Kunst Milan 
Kajsrlík Miroslav  
Kaštánek Miroslav 
Langer Petr  
Leníček Miloslav 
Navrátil Milan 
Pištora Václav   
Pravec Jaroslav   
Trnková Jaroslava 
 
 

vychovatelé na DM ISŠT: 

Otto Šlegr  vedoucí DM 
Hana Kovářová vychovatelka 
Jaroslava Ropková vychovatelka 
 
 
 
 
Ve školním roce 2018/2019 byly poskytnuty příspěvky na: 
 

- nákup a obnova učebních pomůcek  
- zahraniční spolupráci s Korbachem – projekt Přátelství se svaří dohromady 
- adaptační a motivační kurzy žáků 
- odměny nejlepším žákům – poukázky na nákup v hodnotě 500,-- Kč ve Sportisimu 
- ceny do vědomostních a sportovních soutěží žáků DM 
- startovné, cestovné a odměny žákům v soutěžích 
- cestovné žáků na soutěže odborných dovedností a sportovní soutěže 
- příspěvek na lyžařský výcvik - skipasy 
- série seminářů zaměřených na marketing a sociální sítě Než zazvoní 
- beseda pro žáky školy Moderní je nekouřit 
- oprava žaluzií ve třídách 
- výmalba kmenových učeben 
- židle pro žáky do učebny výpočetní techniky 

 
 
 
 
 
 



Ve dnech 17. – 21. září 
2018 se uskutečnilo tradiční 
setkání žáků Integrované střední 
školy technické Vysoké Mýto a 
Berufliche Schulen Korbach, které 
bylo tentokráte rozděleno do dvou 
částí. 

Projekt byl zahájen ve 
sportovním kempu v Harbshausenu 
am Edersee, který se stal místem 
pobytu první části společné akce. 
Odtud účastníci vyjížděli do 
nedalekého Korbachu, kde v 
prostorách partnerské školy 
probíhala pracovní část společného 
setkání, které v tomto roce neslo 
název „Přátelství se svaří dohromady“. 

Pod vedením svobodně tvořícího umělce Joachima Harbuta vzniklo několik skulptur z 
kovu, jejichž podoba vyplynula z momentálních nápadů a nálad žáků. Ve smíšených 
mezinárodních skupinách studenti při práci navzájem komunikovali a procvičili si zejména 
kovářské a svářečské techniky. Pracovní část akce byla zakončena tiskovou konferencí za 
účasti vedení školy a novinářů z místního tisku, při které žáci svá díla představili a vyjádřili se 
k průběhu vzájemné spolupráce. 

 

 

Mgr. Iva Suchánková 
předseda Spolku 

 

 


