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Z Á P I S 
 

 

z 29. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

 

konaného dne 17. února 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-1.905 v budově 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, 

Mgr. Josef Chvalina, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra 

Svatošová, Mgr. Martina Šmídová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, 

JUDr. Dita Vávrová, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

Omluveni: Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc 

Tajemnice: Mgr. Jindřiška Smejkalová (omluvena) 

Přizváni: Mgr. Martina Berdychová (omluvena), PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava 

Odlová (omluvena), Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří 

Ort, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. (omluven), Mgr. Dana Komorová, Ing. Mgr. Pavla 

Zirnsáková, Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Tomáš Záviský, Ing. Markéta Cermanová 

(omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven),  

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti 

hostů na jednání 

Mgr. Edita Vaňková  

2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 

od 1. 9.2020 

RNDr. Jiří Ort 

3. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2018/2019 

RNDr. Jiří Ort 

4. Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 

kraje   2020-2024 

RNDr. Jiří Ort 

5. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního 

vzdělávání ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 

Ing. Václav Jarkovský 
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6. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti Prevence rizikového chování 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. (Mgr. Dana Komorová) 

7. Složení hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do dotačních programů v oblasti 

Vzdělávání na rok 2020 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. (Mgr. Dana Komorová) 

8. Různé, diskuze, závěr 
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K bodu 1 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti 

hostů na jednání  

Předsedkyně výboru Mgr. Edita Vaňková zahájila 29. jednání Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále také jen „výbor“) 

ve 13:10 hodin a celé jej řídila. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný; přítomno bylo 10 členů 

výboru. 

Předsedkyně výboru omluvila z účasti nepřítomné členy a přizvané hosty, kteří se jednání nezúčastnili 

z pracovních, zdravotních či osobních důvodů.  

Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání a vyzvala přítomné členy 

k případnému doplnění programu.  

Nebyl podán návrh na doplnění programu a bylo přistoupeno ke schválení předložené verze 

programu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10  

Proti:   0 

Zdržel se:   0 

 
USNESENÍ VVZ/29/281/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání: 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání 

2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký 

kraj od 1. 9.2020 

3. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní 

rok 2018/2019 

4. Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje   2020-2024 

5. Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního 

vzdělávání ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 

6. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti Prevence rizikového chování 

7. Složení hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do dotačních programů v oblasti 

Vzdělávání na rok 2020 

8. Různé, diskuze, závěr 
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Předsedkyně výboru se dotázala Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha, zda se ujme postu ověřovatele zápisu; 

tento souhlasil s výkonem funkce ověřovatele pro 29. jednání výboru.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

USNESENÍ VVZ/29/282/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Mgr. et Mgr. Petra Vojtěcha jako ověřovatele zápisu  

 

Následně dala předsedkyně hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání jednotlivých bodů 

programu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/29/283/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hostů přizvaných na celé jednání:   

 Ing. Mgr. Pavlu Zirnsákovou – referentku oddělení středního a speciálního vzdělávání 

odboru školství KÚ KHK 

 Mgr. Jana Dvořáka – referenta oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru 

školství KÚ KHK  

 Mgr. Tomáše Záviského – referenta oddělení primárního a zájmového vzdělávání 

odboru školství KÚ KHK  

účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 „Podpora veřejně prospěšných projektů 

v oblasti Prevence rizikového chování“ a k projednávání bodu č. 7 „Složení hodnotící komise – 

žádosti o dotaci podané do dotačních programů v oblast Vzdělávání na rok 2020“ 

 Mgr. Danu Komorovou – referentku oddělení krajských dotací odboru regionálního 

rozvoje, grantů a dotací KÚ KHK 
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K bodu č. 2 

Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 

od 1. 9. 2020 

RNDr. Jiří Ort, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. 

RNDr. Jiří Ort představil přítomným žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení Střední 

školy profesní přípravy, Hradec Králové pro obory vzdělání kategorie E. 

Diskuze: 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

RNDr. Jiří Ort 

V návaznosti na uvedené informace byla zahájena diskuze o uplatnitelnosti těchto žáků na trhu 

práce, nutnosti zachování a rozšíření kapacit oborů vzdělání kategorie E z důvodu množství 

potenciálních žáků, pro které jsou obory kategorie E jedinou možnou alternativou pro studium. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/26/284/2019 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje  

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2020 

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové  

(sídlo: 17. listopadu 1212, 500 03  Hradec Králové) 

 zvýšení počtu žáků oboru vzdělání 66-51-E/01 Prodavačské práce  

na 84 žáků (28 žáků v 1. ročníku) z původních 48 žáků (16 žáků v 1. ročníku) 

 snížení počtu žáků oboru vzdělávání 65-51-E/02 Práce ve stravování  

na 12 žáků (6 žáků v 1. ročníku) z původních 48 žáků (24 žáků v 1. ročníku) 

 

 

 

 

K bodu č. 3 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2018/2019 

RNDr. Jiří Ort, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. 

RNDr. Jiří Ort poskytl výboru informace týkající se Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací 

soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2018/2019, připomenul legislativní ukotvení 

dokumentu, jednotlivé části a informace o zdrojích dat a údajů v dokumentu. Informoval 

o podporovaných oborech (možnostech motivačních a prospěchových stipendií), změnách v rejstříku 
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škol a školských zařízení a seznámil výbor se statistikami počtu žáků v jednotlivých stupních 

vzdělávání a jejich srovnáním s předcházejícím obdobím. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  10 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/29/285/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 

2018/2019 

 

Před projednáváním bodu č. 4 se na jednání dostavili další 3 členové výboru, celkový počet členů byl 

tedy 13. 

 

 

 

K bodu č. 4 

Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje   

2020-2024 

RNDr. Jiří Ort, vedoucí oddělení středního a speciálního vzdělávání odboru školství 

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. 

RNDr. Jiří Ort poskytl výboru informace o aktuální situaci ohledně Dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020–2024 (dále také jen „DZ KHK“) - 

zapracování připomínek, postup schvalování atd. 

 

Diskuze: 

Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Mgr. Petr Hamáček, Mgr. Josef Chvalina, Ing. Bc. Jaroslav 

Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Martina Šmídová, Mgr. Táňa Šormová, 

Mgr. Edita Vaňková, PhDr. Michal Vávra, JUDr. Dita Vávrová, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

PaedDr. Markéta Stuchlíková, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Tomáš Záviský, Mgr. Jan Dvořák 

 

Po úvodním slovu se rozvinula diskuze týkající se následujících témat, o kterých dala předsedkyně 

výboru diskutovat i hlasovat jednotlivě.  

 opatření pro zajištění cíle „Zkvalitnění vzdělávacího procesu, rozvoj klíčových kompetencí“ – 

„snížit maximální počet přijímaných žáků do jednotlivých tříd oborů vzdělání kategorie M a K 

ve školách zřizovaných KHK“ 

V souvislosti s tématem byl vyjádřen některými členy výboru nesouhlas s uvedením tohoto opatření 

z důvodu jeho irelevance vůči stanovenému cíli a možným problémům plynoucím z jeho ponechání 

v DZ KHK (snížení počtu gymnazistů, problém s dělením tříd, financováním atd.).  
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  10 

Proti:   0 

Zdržel se:  3 

 

USNESENÍ VVZ/29/286/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 vypuštění opatření pro zajištění cíle „Zkvalitnění vzdělávacího procesu, rozvoj klíčových 

kompetencí“ – „snížit maximální počet přijímaných žáků do jednotlivých tříd oborů vzdělání 

kategorie M a K ve školách zřizovaných KHK“ z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020–2024 

II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vypustit opatření „snížit maximální počet přijímaných 

žáků do jednotlivých tříd oborů vzdělání kategorie M a K ve školách zřizovaných KHK“ 

z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 

2020–2024 

 

 vytvoření Centra pro inkluzivní vzdělávání 

Diskuze se týkala obsahu činnosti Centra pro inkluzivní vzdělávání, jeho financování, nákladů, 

personálního zajištění.  

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  9 

Proti:  0 

Zdržel se: 4 

 

USNESENÍ VVZ/29/287/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 návrh na vypuštění informace týkající se vytvoření Centra pro inkluzivní vzdělávání z 

Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 

2020–2024 

 

II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vypustit informaci o plánu vytvoření Centra 

pro inkluzivní vzdělávání z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 2020–2024 

 

 vytvoření Centra inovací ve vzdělávání 

Diskuze se týkala obsahu činnosti Centra inovací ve vzdělávání, jeho financování, nákladů, 

personálního zajištění.  
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  8 

Proti:  0 

Zdržel se: 5 

 

USNESENÍ VVZ/29/288/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 návrh na vypuštění informace týkající se vytvoření Centra inovací ve vzdělávání 

z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 

2020–2024 

 

II. doporučuje 

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vypustit informaci o plánu vytvoření Centra inovací 

ve vzdělávání z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 2020–2024 

 

 opatření pro zajištění cíle „Zkvalitnění předškolního vzdělávání a modernizace přístupu 

k předškolnímu vzdělávání“ – „podpořit využívání digitálních technologií, prohlubování 

znalostí z oblasti kybernetické bezpečnosti“ 

 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  10 

Proti:   0 

Zdržel se:  3 

 

USNESENÍ VVZ/29/289/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal  

 vypuštění opatření pro zajištění cíle „Zkvalitnění předškolního vzdělávání a modernizace 

přístupu k předškolnímu vzdělávání“ – „podpořit využívání digitálních technologií, 

prohlubování znalostí z oblasti kybernetické bezpečnosti“ z Dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020–2024 

II. doporučuje  

 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vypustit opatření „podpořit využívání digitálních 

technologií, prohlubování znalostí z oblasti kybernetické bezpečnosti“ z Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020–2024 

 

Dále se diskutující věnovali problematice sdílených učeben (objasnění pojmu, způsob realizace, cíl 

atd.), zpracování tématu etické výchovy, pojetí tématu „Zlaté koruny Královéhradeckého kraje“ 

(upřesnění formulace v DZ KHK) apod. 
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K bodu č. 5 

Informace o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického a digitálního vzdělávání 

ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 

Ing. Václav Jarkovský 

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. 

Ing. Václav Jarkovský výbor podrobně seznámil s uvedeným tématem a poskytnul informaci 

o konkrétních finančních částkách a nákladech, které bude možno pokrýt z účelového příspěvku. Dále 

vymezil aktivity, které spadají do tohoto okruhu finanční podpory a popsal jednotlivé přínosy a cíle 

podpory polytechnického a digitálního vzdělávání ve středních školách zřízených Královéhradeckým 

krajem. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  13 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/29/290/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 informaci o rozdělení finančních prostředků na podporu polytechnického vzdělávání 

ve středních školách zřízených Královéhradeckým krajem 

 

 

 

K bodu č. 6 

Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti Prevence rizikového chování 

Mgr. Dana Komorová 

 

Členům výboru byly v předstihu zaslány podkladové materiály. 

Mgr. Dana Komorová informovala o dotačním programu „Prevence rizikového chování a zdravý 

životní styl žáků“, množství podaných žádostí do dotačního programu a výši celkové udělené dotace. 

 

Diskuze: 

Mgr. Robert Novák, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček 

Mgr. Dana Komorová 

 

Následně se rozvinula diskuze týkající se konkrétních podpořených projektů a celkových přidělených 

částek z Dotačního fondu. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  12 

Proti:   0 

Zdržel se:  1 
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USNESENÍ VVZ/29/291/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 návrh hodnotící komise k rozdělení dotačních prostředků na veřejně prospěšné projekty 

v oblasti Prevence rizikového chování v roce 2020 

 

 

 

K bodu č. 7 

Složení hodnotící komise – žádosti o dotaci podané do dotačních programů v oblasti Vzdělávání na 

rok 2020 

Mgr. Dana Komorová 

 

Předsedkyně výboru vyzvala členy výboru k účasti v hodnotící komisi pro žádosti o dotaci podané 

do dotačních programů v oblasti Vzdělávání na rok 2020. Po společné dohodě byli vybráni následující 

členové: Mgr. Libuše Friedlová, Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Táňa Šormová a jako náhradnice 

Mgr. Edita Vaňková. Dále byl dohodnut termín a hodina jednání této komise. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení 

Hlasování: Pro:  13 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

USNESENÍ VVZ/29/292/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí  

 složení hodnoticí komise pro dotační oblasti Vzdělávání na rok 2020:  

 Mgr. Táňa Šormová (členka) 

 Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček (člen) 

 Mgr. Libuše Friedlová (členka) 

 Mgr. Edita Vaňková (náhradnice člena/členky) 

a termín jednání této hodnoticí komise dne 24. 3. 2020 od 13.00 hodin 

 

 

Před projednáváním bodu č. 8 opustili jednání Mgr. Petr Hamáček a JUDr. Dita Vávrová. 

 

 

 

K bodu č. 8 

Různé, diskuze, závěr 

ZMĚNA V TERMÍNECH ZASEDÁNÍ VÝBORU 

V závěru výbor projednal změnu v termínech zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost Královéhradeckého kraje pro rok 2020, konkrétně posun březnového termínu 

jednání ze 30. 3. 2020 na 9. 3. 2020. 
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Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  10 

Proti:   0 

Zdržel se:  1 

 

NÁVRH USNESENÍ VVZ/29/293/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 změnu v termínech zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Královéhradeckého kraje pro rok 2020, konkrétně posun březnového termínu jednání 

ze 30. 3. 2020 na 9. 3. 2020 

 

II. schvaluje 

 upravené termíny zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Královéhradeckého kraje pro rok 2020, a to konkrétně: 

 

17.02.2020 

09.03.2020 

27.04.2020 

08.06.2020 

31.08.2020 

 

 

 

 

STÍŽNOST Ing. Mgr. Milana Hirsche 

Výbor byl seznámen se stížností Ing. Mgr. Milana Hirsche, která byla zaslána Ing. Bc. Jaroslavu 

Kostelníčkovi a týkala se výsledků DT a PP MZ z roku 2019 na Střední škole vizuální tvorby, s. r. o., 

Černilovská 7, Hradec Králové 500 03. 

Výbor se seznámil s otevřeným dopisem pana Ing. Mgr. Hirsche, projednal jej a vzal na vědomí obsah 

sdělení z otevřeného dopisu, dále výbor doporučil Ing. Mgr. Hirschovi obrátit se s obsahem 

otevřeného dopisu na ČŠI. 

 

Návrh: hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování: Pro:  11 

Proti:   0 

Zdržel se:  0 

 

NÁVRH USNESENÍ VVZ/29/294/2020 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. projednal 

 otevřený dopis pana Ing. Mgr. Hirsche a obsah sdělení z tohoto dopisu 

 

II. doporučuje 

 Ing. Mgr. Hirschovi obrátit se s obsahem otevřeného dopisu na ČŠI 
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30. JEDNÁNÍ VÝBORU  

Předsedkyně výboru informovala o změně místa příštího jednání výboru, a to v zasedací místnosti 

Bohumila Kubišty P1.443 (po průchodu recepcí U VÝTAHŮ V PŘÍZEMÍ DOLEVA - nikoliv doprava, jako 

tomu bylo doposud) a zdůraznila změnu termínu konání zasedání z 30. 3. 2020 na pondělí 9. 3. 2020. 

 

Všechny body programu byly vyčerpány.  

Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast. 

Jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno v 15:40 hodin.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………….. 

Mgr. Edita Vaňková       Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch  

předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 

 

 

 

Dne 19. 2. 2020 zpracovala: Ing. Mgr. Pavla Zirnsáková 


