
Jméno a příjmení podpis

Ing. MarkétaPražmová - předsed§ně AVOS nl
PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. - místopředseda AVOŠ, starutární zástup. řed.
a zástuo. řed.pro voš - Česká zahradnická akademie Mělník. sš a voš

omluven

PhDr. Eva Svobodová, zásťupkyně ředitele - Hotelová škola, VOS hotelnictví a

turismu a Jaryková škola s právem státní iazykové zkoušky, Poděbrady, Jť^
Ing. Marta Chvojková, ředitelka - VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní
Praha7

omluvena

Ing. Eva Zátopková, zástupkyně ředitelky školy pro Vyšší odbornou školu
soc iáln í (Zelená 40/A, Ostrava-Moravská Ostrava)

,/./r1
Ing. Milan Johanis, ředitel -Vyšší odborná škola sociální, Praha l0, !

Mgr. et Mgr. ZdeňkaVajsová- zástupkyně statutárního orgánu a zástupkyrě
pro VOŠ, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf "Wh, ,r,
[ng. Jana Vacková- ředitelka VOS a Střední průmyslová škola stavební Děčín "]//r/r&--
PhDr. Karel Štix, ředitel Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola,
České Budějovice, /-/ h\
PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka- Vyšší odborná škola zdravotnická a
střední zdravotnická škola ustí nad Labem fu/Z
PhDr. Ivana KYížová, ředitelka Střední zdravotnické a Vyšší odbomé školy
zdravotnické, Plzeň, Karlovarská k),
Ing._Marcela Davídková Antošová, CSc. -ředitelka VOS informačních studií
a SS elektrotechliky, multimédií a informatiky Praha9

t/@'fu
Ing. Monika Brožová- zástupkyně ředitelkry školy, projektová manažerka
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova l31

l

hrol,b*,
dozorčí rada
Mgr. Václav Kočovský - předseda dozorčí rady, ředitel -
Sřední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická,
Příbram I,

ryLM
Ing. Ludvika Jakešová , zástup. ředitele - VOŠ ekonomických studií, SPŠ
potrav. technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská l0 r-.tj,^s,.'.^-

Mgr. Iveta Friebelová, DiS., vedoucí VOŠ a SPŠ Turnov
Mgr. Ing. Michal Pospíšil, zástupce ředitele -VOŠ potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská, Kroměříž
PaedDr. Jiří Ludačka, zástupce ředitele pro VOS - VOS, SPS technická a
automobilní, České Buděiovice Utre{c t,C__
hosté
Mgr. Marta Stará, vedoucí odclělení odbonrého vzdělávání MŠMT ,
ď4,. fuOr, leila.HQtílřCou.í' , 2ó.2. */tW ťal --í/
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