
Valná hromada Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR 25.4.2022 

Program ,,Valné hromady“: 

1)Zahájení  

2) Hospodaření spolku 

3) Organizační změny 

4) Návrhy nového vedení spolku s nástupem od roku 2023 

5) Soutěžní témata na soutěž MMT ČR 2022 

6) Úprava stanov spolku 

 7) Ostatní 

8) Usnesení 

9) Závěr 

Valná hromada Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR 25.4.2022  

ZÁPIS: 

1) Zahájení ,,Valné hromady“ předsedkyně Sdružení Jarmila Vondrušková, Mgr. 

Přivítání zástupců zúčastněných škol ředitelem školy OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava Mgr. Liborem 

Fasorou  

2) Předsedkyně Sdružení seznámila členy Sdružení se změnou bankovního účtu ze SBERBANK nově od 

22. prosince 2021 do CREDITAS bank 

Informace o účetní uzávěrce za rok 2021 

Z důvodu COVID se soutěž Mladý módní tvůrce ČR v roce 2021 nemohla uskutečnit. Obdrženou 

dotaci z MŠMT jsme  

v prosinci 2021 vrátili v plné výši.  

V 25.4. 2022 jsme podali daňové  

3) Organizační změny v pořádání soutěže MMT ČR 

Soutěž v roce 2022 vyhlašuje Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR, z.s.  

Organizaci zajišťuje OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, Jihlava a SUPŠ, Hálkova 42, 

586 03 Jihlava – Helenín 

19.4.2022 jsme podali žádost na MŠMT na podporu ústředního kola soutěže MMT ČR 2022 

4) Návrhy na nového vedení spolku (správní rady) Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR od 

roku 2023 

Zatím máme tyto navržené osoby:  

MgA. Miloslava Svobodová – SUPŠ Jihlava -Helenín 

Bc. Navrátilová Radomíra - Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

Jarmila Hasíková – Střední škola Strážnice 

Bc. Hana Lavická - OA,VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava 

5) Úprava stanov spolku: Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, z.s. 

Úprava jednotlivých bodů, odsouhlasení každého bodu samostatně, případné doplnění, 

Schválení jednacího a volebního řádu: 

6) Soutěžní témata 2022 

vyhlášena v roce 2021 budou platná pro soutěž MMT ĆR 2022 

7) Ostatní 

Všichni hodnotili soutěž jako velký přínos pro žáky a studenty. Po odborné stránce vidí práci žáků z 

ostatních škol a srovnávají kvalitu odvedené práce. 

Je to nová motivace se ve svém oboru neustále zlepšovat. 

Soutěže MMT ČR se účastní žáci a studenti z celé ČR, naší prioritou je, aby co nejvíce těchto žáků (studentů), 

zůstalo v systému vzdělávání, zabránění odlivu z oboru  



8)  Usnesení 

Valná hromada odsouhlasila jednotlivé body programu, hlasování proběhlo u každého bodu samostatně: 

Informace o účetní uzávěrce za rok 2021: souhlasí všichni účastníci ,,Valné hromady“ Spolku, nikdo 

nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 

Organizační změny v pořádání soutěže MMT ČR: souhlasí všichni účastníci ,,Valné hromady“ Spolku, 

nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 

Návrhy na správní radu spolku Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR od roku 2023, případně 

doplnění dalších kandidátů do prosince 2022 - s návrhem souhlasí všichni účastníci ,,Valné hromady“ 

Spolku, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 

Úprava stanov spolku, jednacího a volebního řádu Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, z.s.: 

s návrhem souhlasí všichni účastníci ,,Valné hromady“ Spolku, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 

hlasování 

Soutěžní témata: souhlasí všichni účastníci ,,Valné hromady“ Spolku, nikdo nebyl proti, nikdo se 

nezdržel hlasování 

      9) Závěr Valné hromady Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR, z.s. 

Předsedkyně Sdružení, poděkovala přítomným za účast na ,,Valné hromadě“ Spolku. Upřesnila, že mimořádná 

valná hromada k volbě nové správní rady Spolku, která se bude konat 18.1.2023, na OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS 

Jihlava, Karoliny Světlé 2, 58601 Jihlava, zde bude provedena volba nové správní rady spolku: předsedy a 

místopředsedy. 

 

Zapsala Jarmila Vondrušková, Mgr. 


