
Návrh kandidátů do koordinačního výboru Asociace vyšších odborných škol 
pro volbu v dubnu 2019 

 
 
EKONOMICKÁ SEKCE 

• Ing. Helena Janegová, zástupkyně ředitelky, Vyšší odborná škola mezinárodního 
obchodu a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou 

• PhDr. Eva Svobodová, zástupkyně ředitelky, Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a 
turismu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Poděbrady 

• Mgr. Věra Szabová, ředitelka, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a 
Obchodní akademie Čáslav  

 
HUMANITNÍ SEKCE 

• Ing. Monika Hrubešová, ředitelka, MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola 
reklamní a umělecké tvorby, s. r. o., Praha 

• JUDr. Petr Pavel, statutární zástupce ředitele, Vyšší odborná škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, Ostrava 

• Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA, ředitelka, Střední škola a vyšší odborná 
škola umělecká a řemeslná, Praha 

 
SOCIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ 

• Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice 
• Ing. Milan Johanis, ředitel, Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 
• RNDr. Věra Štěpinová, Ph.D., ředitelka, Svatojánská kolej – vyšší odborná škola 

pedagogická 
 
TECHNICKO-ZEMĚDĚLSKÁ 

• doc. PhDr. Mgr. Hrušková Lenka, Ph.D., ředitelka, Vyšší odborná škola, Střední 
škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí 

• PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D., zástupce ředitelky, Česká zahradnická akademie 
Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace  

• Ing. Jana Vacková, ředitelka, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
stavební, Děčín 

 
ZDRAVOTNICKÁ 

• PhDr. Ivana Křížová, ředitelka, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Plzeň 

• PhDr. Karel Štix, ředitel, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, České Budějovice 

• PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
škola zdravotnická, Ústí nad Labem 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Návrh kandidátky do oddělení projektů a vysokých škol Asociace vyšších 
odborných škol pro volbu v dubnu 2019 

 
• Ing. Monika Brožová, zástupkyně ředitelky, Vyšší odborná škola a Střední zemědělská 

škola, Benešov 
• Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc., ředitelka, Vyšší odborná škola informačních 

studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 
• Ing. Markéta Pražmová, předsedkyně AVOŠ 

 
 
 

Návrh kandidátů do dozorčí rady Asociace vyšších odborných škol 
pro volbu v dubnu 2019 

 
• Ing. Ludvika Jakešová, zástupkyně ředitele, Vyšší odborná škola ekonomických studií 

a Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola 
přírodovědná a veterinární, Praha  

• Mgr. Václav Kočovský, ředitel, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Příbram 

• PaedDr. Jiří Ludačka, zástupce ředitele,Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
automobilní a technická České Budějovice 

 
 
 


