Co dělají kraje pro školy na svém území?1 (stav k 1.4.2020)
Šířící se epidemie onemocnění COVID-19, vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a přijatá
preventivní opatření2 vystavila vzdělávací systém ČR, školy, učitele, žáky a rodiče zcela
mimořádné situaci. Většina škol a školských zařízení nemůže zajišťovat vzdělávací činnost
za osobní přítomnosti žáků. MŠMT doporučuje tam, kde to podmínky umožňují, využít
nástroje distančního vzdělávání. Vedení škol by ale mělo přitom zohlednit situaci a možnosti
žáků a studentů.3 Významným hráčem zajištění plnohodnotného distančního
vzdělávání na základě té nejlepší praxe a zásad4 pro své školy a žáky jsou kraje, které
odpovídají nejen za školy a školská zařízení, které samy zřizují (především střední školy),
ale i za regionální školskou soustavu, jako celek.
Jak kraje přistoupily k pomoci školám k zajištění smysluplné online výuky? Situaci
jsme se pokusili zmapovat především prostřednictvím veřejné komunikace skrze weby
krajských úřadů a školské portály krajů. Dále doplněné o veřejnou komunikací jednotlivých
krajských radních či náměstků zodpovědných za školství. Samozřejmě je nutné v úvodu
zmínit, že komunikace mezi kraji a školami na jejich území nemusí být vůbec veřejná a
veřejně zaznamenatelná, tj. analýza a přehled mají právě tyto limity, které je nutné brát v
potaz. Průběžný text byl dále poskytnut ke zpětné vazbě diskusní skupině Učitelé+, která
sdružuje téměř 9000 (primárně) pedagogických pracovníků (učitelů, ředitelů škol)5. Postřehy
a zkušenosti členů byly rovněž zapracovány.
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy spustil v pondělí 16. března zahájil provoz nového portálu
„učíme.online“ a internetového „Rádia Ámos“. Na nich mají ředitelé škol a učitelé hledat
způsoby, jak zůstat s žáky a studenty i nadále v kontaktu a pokračovat v jejich vzdělávání.
Třeba i za pomoci výuky on-line.6 Odbor školství hned po uzavření škol zveřejnil stránku
“Různá řešení pro on-line výuku pro komunikaci a výuku s žáky a studenty doma”, která
obsahuje informace o různých vzdělávacích portálech a programech, vzdělávacích akcích a
dalších inspirativních námětech, využitelných a podporujících vzdělávání na dálku.7 Aktivity
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odboru jsou - podobně jako v mnoha dalších krajích - spojeny s realizací projektu
implementace aktivit Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (IKAP).8
Radní pro školství Vít Šimral založil na sociální sítí Facebook skupinu Vzdělávání na dálku nápady, tipy a příklady9 a rovněž aktivně komunikuje možnost zajištění notebooků pro žáky s
horším socioekonomickým zázemím.10
Středočeský kraj (SČK)
Kraj na své veřejné části webu věnované školství nabízí pouze odkaz na web MŠMT spjatý
s distančním vzděláváním, několik odkazů na projekty v dané problematice, popř. na
stránkách spjatých s různými stupni vzdělávání odkazuje na základní informace o uzavření
škol či na výzvu Smíchovské střední průmyslové školy spojený s projektem „učíme.online“.11
Podobně informačně prázdný je i web projektu IKAP ve Středočeském kraji.12 Distanční další
vzdělávání pedagogických pracovníků pak nabízí Vzdělávací institut Středočeského kraje13.
Krajský úřad, popř. jeho politické vedení, veřejně nekomunikují aktivní organizaci a
zprostředkování podpory škol na území kraje ve výuce online.
Královéhradecký kraj (KHK)
Školský informační portál kraje nabízí ve své veřejné části několik základních informací
školám ke “koronaviru” odkazující především na informační zdroje z MŠMT14. Kraj dále
provozuje portál www.skolysobe.cz, který zahrnuje, jak zdroje pro on-line výuku v době
uzavření škol, tak podpora škol v on-line vzdělávání s odkazy a kontakty na lektory a pomoc.
Na svých stránkách na sociálních sítích náměstkyně hejtmana s gescí školství KVK Martina
Berdychová prezentovala spuštění online služby v terénu v DIGITÁLNÍ POHOTOVOST,
která začíná již v prvních dnech uzavřené škol začala pomáhat 30 školám, které reagovaly
na nabídku pomoci Královéhradeckého kraje se zaváděním výuky online. Dle náměstkyně
kraj oslovil všech cca 340 škol v kraji, základních a středních, přičemž odpovědí 101 a z
toho 30% potřebuje pomoc.15 Náměstkyně hejtmana dále pravidelně informuje o dalších
aktivitách škol v kraji v pomoci zajištění distanční výuky. Aktuálně se kraj věnuje rovněž
zpětné vazbě od rodičů.16
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Pardubický kraj (PCK)
Školský informační portál kraje nabízí v rámci své veřejné části poměrně velké množství tipů
a zdrojů (různých autorů) na zajištění online výuky a to ve formě pravidelně doplňovaných
aktualit.17 Krajský úřad a politické vedení kraje vydali poděkování školám a školským
zařízením za přístup, rozvahu i trpělivost v době stavu nouze a celostátní karantény. Váží si
pokračování výuky elektronickou formou tak, aby byli žáci i přes nezbytná přísná opatření v
naší zemi nadále kvalitně vzdělávání. Oceňují též solidarity, kterou vzdělávací instituce
prokazují při sdílení zkušeností s digitálním vzděláváním. Pardubický kraj, včetně odboru
školství Krajského úřadu Pardubického kraje, garantují podporu: “...všem školám a školským
zařízením na jeho území poskytovat maximální podporu pro zvládnutí této mimořádné
situace.”18 Konkrétní příklady organizace podpory či metodického vedení škol se však z
veřejných zdrojů nepodařilo dohledat.19
Liberecký kraj (LBK)
Podobně jako v PCK krajský Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje nabízí v rámci
své veřejné části poměrně velké množství tipů a zdrojů (různých autorů) na zajištění online
výuky a to ve formě doplňovaných aktualit20. Vedení školského odboru krajského úřadu
ředitelům střední i základních škol na svém území adresovalo sdělení s doporučeními, jak
organizovat výuku a komunikovat s žáky a rodiči s ohledem zajištění distanční výuky. Zde
mimo jiné konstatuje: “Nezadávejte žákům ke studiu nic, co jste s nimi neprobrali, opakujte a
procvičujte probrané. Zapomeňte na hodnocení klasifikací, hodnoťte jen zpětnou vazbu,
neboť ne každý má stejné podmínky. Ředitel školy, nebo jím určený pedagog, by měl
jednotlivými pedagogy zadávané učivo koordinovat. Udržujte soudržnost třídy – dětem víc
než výuka budou chybět spolužáci – vytvořte si pro komunikaci se třídou rozvrh, buďte na
příjmu a vysílání v určitý čas a oslovujte jich co nejvíce najednou a různými způsoby –
chatujte, skypujte, streamujte …”21 Sp
 olu s Krajem Vysočina (viz níže) se jedná o příklad
nejvíce konkrétního veřejně dostupného metodického doporučení pro zajištění
distanční výuky ze strany správy krajské vzdělávací soustavy. Radní s působností v
oblasti školství zaslal ke dni učitelů všem pracovníků ve školství v Libereckém kraji
poděkování mimo jiné právě za nasazení při zajišťování distančního vzdělávání.22
Ústecký kraj (ÚSK)
Ústecký kraj na svém novém speciálním webu věnovaném onemocnění COVID-19 v části
věnované školství odkazuje na informace zveřejněné MŠMT (web #NaDálku, informace a
odpovědi atd.) a dále zahrnuje dílčí sekce věnované školám, učitelům (v obou případech
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především odkazy na podporu NPI ČR či MŠMT), žákům, rodičům a obcím. 23 Krajský akční
plán vzdělávání Ústeckého kraje je aktivní především na sociálních sítích.24
Hejtman kraje ke dni učitelů poděkoval za práci a zajištění distanční výuky.25 Konkrétní
příklady organizace podpory či metodického vedení škol v území se však z veřejných zdrojů
nepodařilo dohledat.
Karlovarský kraj (KVK)
Podobně jako většina krajů portál Školský portál Karlovarského kraje odkazuje především na
informace zveřejněné MŠMT26 a dále ve svých veřejných částech nabízí ředitelům škol a
učitelům spíše omezený počet nabídek spojených s distančním vzděláváním.27 I zde rovněž
platí, že interní neveřejná část informačního portálu může školám v kraji nabízet více
relevantních informací. Aktivní je rovněž Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarského kraje a to především na sociálních sítích.28 Krajský úřad, popř. jeho politické
vedení, rovněž veřejně nekomunikují aktivní organizaci a zprostředkování podpory či
metodické vedení škol na území kraje ve výuce online. Krajský radní však ke dni učitelům
poděkoval za to, že v komplikované době hledají všechny dostupné způsoby, jak výuku
zajistit.29
Plzeňský kraj
Na webu školského odboru Plzeňského kraje je možné nalézt stránku “Online výuka v
Plzeňském kraji”, která nabízí doporučení a odkazy na dostupné vzdělávací prostředí a
online platformy k zajištění výuky online. Stránka rovněž uvádí aktualizovanou databázi
učitelů, kteří aktivně využívají v online vzdělávání nástroje Google nebo Microsoft a kteří
jsou ochotni své zkušenosti sdílet.30 Od 30. 3. 2020 bylo pod záštitou hejtmana Plzeňského
kraje Josefa Bernarda s podporou náměstkyně hejtmana pro oblast školství Ivany Bartošové
zahájeno “Streamování pro žáky středních škol”.31
Jihočeský kraj (JČK)
Web Jihočeského kraje nabízí v rámci sekce KORONAVIRUS informace pro oblast školství32
, přičemž uvedeny jsou základní fakta a především odkaz na rozcestník, který je součástí
portálu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji. Zde je možné v sekci
Komunikace a řízení výuky najít poměrně komplexní zdroje pro zajištění distanční výuky.33
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Web dále nabízí v sekci On-line vzdělávací zdroje mnohé další dokazy a rozcestníky např.:
zdroje pro 1. stupeň ZŠ, zdroje pro 2. stupeň ZŠ, zdroje pro SŠ, pro další vzdělávání atd.34
Samotné politické vedení kraje organizaci, zprostředkování podpory či metodické vedení
škol na území kraje v zajištění distanční výuky aktivně nekomunikuje.
Kraj Vysočina (KVY)
Kraj Vysočina na svém portálu nabízí a udržuje poměrně rozsáhlý seznam zdrojů a
informací vztažených k zajištění distančního vzdělávání.35 O svých požadavcích a
doporučeních ve vztahu k zajištění distanční výuky informuje politické vedení kraje ve
spolupráci s krajským úřadem sdělením, které je směřováno k ředitelům, pedagogickým i
neped. zaměstnancům škol a škol a školských zařízení v kraji. Hovoří v něm o tom, že
opatření však neukončuje výuku. Kraj předpokládá soustředění výuky: “... zejména na
úspěšné ukončení závěrečných ročníků a přípravu žáků a studentů na zkoušky (přijímací
řízení na střední školy, závěrečné zkoušky, maturity, absolutoria). Ostatním žákům a
studentům školy zajistí přiměřenou formou zadávání úkolů prostřednictvím elektronických
médií (např. školní internet, facebookové skupiny, Google formuláře, Moodle) a zpětnou
vazbu k jejich plnění. U starších žákyň a žáků zřejmě půjde o kombinaci samostudia nového
učiva a opakování, u těch nejmladších asi spíše o upevňování znalostí a dovedností. Pro
komunikaci lze rovněž využít nabídky produktu Webex od společnosti Cisco.” D
 ále je rovněž
zmíněn požadavek na to, aby: “...komunikační systém pro žáky a rodiče byl pro uživatele
přehledný. Je možné třeba stanovit jeden den v týdnu, např. pondělí, ve kterém škola bude
zadávat úkoly na celý týden. Vedení kraje pak očekávalo,: “...že během pondělí 16. 3.
všechny školy na svých webových stránkách nebo prostřednictvím interních elektronických
komunikačních systémů sdělí svým žákům, studentům a rodičům, jakým způsobem bude
komunikace probíhat. Tato informace by měla být dobře viditelná a snadno přístupná.”36
V tomto ohledu se jedná (spolu s Libereckým krajem) o pravděpodobně nejjasnější veřejně dostupné - metodické vedení krajů vůči školám a školským zařízením na
území samotného kraje.
Jihomoravský kraj (JMK)
JMK na veřejné části svého vzdělávacího portálu odkazuje na zdroje MŠMT, popř. nabízí
několik základních odkazů spojených s informacemi o distanční výuce37. Avšak na webu ke
Krajskému akčnímu plánu rozvoje vzdělávání JMK zveřejnil náměstek hejtmana se
zodpovědností za školství Informace k online vzdělávání, kde uvádí, že kraj chce nabídnout
webový portál, na kterém učitelé a ředitelé naleznou informace k tomu, jak využít možnosti,
které nám skýtají nové technologie. Vedení kraje bude rádo, pokud budou využity v tomto
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čase k nastartování a realizaci online výuky.38 Web nabízí kontakty pro online pomoc se
zavedením on-line výuky na škole či užitečné odkazy pro online vzdělávání, kde jsou
zahrnuty: aplikace, které lze využít pro online komunikaci, užitečné facebookové skupiny,
nástroje pro sdílení materiálů mezi učiteli a žáky, možnosti tvorby kvízů či výuková videa.
Dále portál obsahuje i Weby se vzdělávacím obsahem, kde je mnoho vzdělávacích zdrojů
pro jednotlivé předměty.39
Zlínský kraj (ZLK)
Školský portál Zlínského kraje ve své veřejné části nabízí sérii článků a odkazů na zdroje
spojené se zajištěním distančního vzdělávání (MŠMT, NPI ČR a další).40 Vzdělávací zdroje
pak nabízí i další portály zaměřené na vzdělávání a školství - např. Průvodce kariérou.41 I
zde platí, že interní neveřejná část informačních portálů může školám v kraji nabízet více
relevantních informací. Krajský úřad či politické kraje však dle veřejných zdrojů aktivně
nekomunikují organizaci a zprostředkování podpory či metodické vedení škol na území kraje
ve výuce online.42
Olomoucký kraj (OLK)
OLK na svém webu a části věnovaném školství zveřejnil vybrané nástroje pro on-line výuku,
které adresuje ředitelům a učitelům škol v kraji.43 Stránky Projektu implementace krajského
akčního plánu Olomouckého kraje nabízejí zdroje “Jak na online výuku?” pro nástroje
Google a Microsoft, kde jsou i kontakty na metodickou pomoc.44 Politické vedení kraje
aktivně nekomunikuje organizaci a zprostředkování podpory škol na území kraje ve výuce
online.
Moravskoslezský kraj (MSK)
Krajský úřad Moravskoslezského kraje informoval ředitele škol všech zřizovatelů v kraji,
přičemž děti i zaměstnanci školy se mají řídit pokyny ředitele školy zaměřených na přípravu
na výuku a samostudium.45 Kraj na svém webu a sekci školství nabízí komplexní zdroje
“nástrojů a aplikací pro výuku na dálku” (aneb pomocí čeho učit), dalších “vzdělávacích
zdrojů a inspirací pro výuku na dálku” (aneb z čeho se učit a co pomůže učit) a rovněž
“vzdělávání a metodická podpory” (aneb jak na výuku na dálku). Je vyčleněna i pracovnice
pro zodpovězení otázek souvisejících s výukou na dálku.46 Se školami v kontextu strategií a
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45
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podpory ve výuce na dálku dle veřejných prohlášení rovněž aktivně komunikuje radní
zodpovědný za školství.47

Seznam náměstků a radních se zodpovědností za oblast školství v jednotlivých
krajích
Jméno

Kraj

Kontakt

Osobní
komunikace

Školství v kraji
(web)

Vít Šimral

Hl. m. Praha

Vit.Simral@pra
ha.eu

https://www.fac
ebook.com/pirat
simral/

http://skoly.prah
a.eu/lang/l1

Zdeněk Seidl

Středočeský
kraj

seidl@kr-s.cz

-

https://www.kr-s
tredocesky.cz/w
eb/skolstvi

Martina
Berdychová

Královéhradeck
ý kraj

mberdychova@
kr-kralovehrade
cky.cz

https://www.fac
ebook.com/pag
es/category/Poli
tician/Martina-B
erdychov%C3%
A1-3648648836
59237/

https://www.sipk
hk.cz/infoportal/
search/all/all?w
ords=koronavir

Bohumil
Bernášek

Pardubický kraj

bohumil.bernas
ek@pardubicky
kraj.cz

https://www.fac
ebook.com/Boh
umilBernasekOf
ficial/

https://www.klic
kevzdelani.cz/

Petr Tulpa

Liberecký kraj

petr.tulpa@krajlbc.cz

https://www.fac
ebook.com/Petr
-Tulpa-1605694
886337327/?ref
=hl

https://www.edu
lk.cz/

Petr Šmíd

Ústecký kraj

smid.p@kr-uste
cky.cz

https://www.fac
ebook.com/petr.
smid.501

https://www.kr-u
stecky.cz/aktual
ity/ds-73189/p1
=204461

Jaroslav Bradáč

Karlovarský kraj

jaroslav.bradac
@kr-karlovarsk
y.cz

https://www.fac
ebook.com/profi
le.php?id=1000
10856287259

http://www.kvks
koly.cz/Stranky/
default.aspx

ivana.bartosova
@plzensky-kraj.
cz

https://www.fac
ebook.com/profi
le.php?id=1000

https://www.plz
ensky-kraj.cz/co
vid-4

Ivana Bartošová Plzeňský kraj
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07295835833
Zdeněk Dvořák

Jihočeský kraj

dvorak2@kraj-ji
hocesky.cz

Jana Fialová

Kraj Vysočina

fialova.j@kr-vys
ocina.cz

https://www.fac
ebook.com/jana
.fialova.18

https://www.kr-v
ysocina.cz/opatr
eni-covid-19/ds304489/p1=106
909

Jan Vitula

Jihomoravský
kraj

vitula.jan@kr-jih
omoravsky.cz

https://www.fac
ebook.com/jan.
vitula

https://kap.kr-jih
omoravsky.cz/

Jana Pejchalová

Jihomoravský
kraj

pejchalova.jana
@kr-jihomoravs
ky.cz

https://www.fac
ebook.com/jana
.pejchalova.7

http://www.jmsk
oly.cz/organizac
e/odbor-skolstvi
-jmk/koronaviru
s-od-10032020

Petr Gazdík

Zlínský kraj

petr.gazdik@krzlinsky.cz

https://www.fac
ebook.com/petr.
gazdik/

https://www.zkol
a.cz/

Ladislav Hynek

Olomoucký kraj

l.hynek@olkraj.
cz

https://www.fac
ebook.com/hyn
ekladislav/

https://www.olkr
aj.cz/pro-skolya-skolska-zarize
ni-cl-279.html

Stanislav
Folwarczny

Moravskoslezsk
ý kraj

stanislav.folwar
czny@msk.cz

https://www.fac
ebook.com/Stac
hoFolwarczny/

https://www.ms
k.cz/scripts/deta
il.php?pgid=331
0

https://www.kraj
-jihocesky.cz/sa
mosprava/radakraje#slozeni-ra
dy-jihoceskehokraje

Seznam vedoucích a ředitelů školských odborů a vybraných vedoucích oddělení
věnujících se dle dostupných údajů krajské vzdělávací soustavě jednotlivých krajů:
Jméno

Kraj

Lenka Němcová Hl. m. Praha

Organizační
zařazení

Kontakt

ředitelka
lenka.nemcova
Odboru školství, @praha.eu
mládeže a
sportu

Web
http://www.prah
a.eu/jnp/cz/o_m
este/magistrat/o
dbory/index.htm
l?divisionId=136

Jana
Vlásenková

Hl. m. Praha

vedoucí
Oddělení
regionálního
školství

jana.vlasenkova
@praha.eu

http://www.prah
a.eu/jnp/cz/o_m
este/magistrat/o
dbory/index.htm
l?personId=666
0

Alois Surynek

Středočeský
kraj

vedoucí Odboru
školství

surynek@kr-s.c
z

https://www.kr-s
tredocesky.cz/w
eb/skolstvi/orga
nizacni-struktur
a

Věra Chobotová Středočeský
kraj

vedoucí
Oddělení
koncepce a
rozvoje školství

chobotova@krs.cz

https://www.kr-s
tredocesky.cz/w
eb/skolstvi/orga
nizacni-struktur
a

Markéta
Stuchlíková

Královéhradeck
ý kraj

vedoucí Odboru

mstuchlikova@
kr-kralovehrade
cky.cz

http://www.kr-kr
alovehradecky.c
z/cz/telefonni_s
eznam.php?sen
d=true&odbory=
11

Svatava Odlová

Královéhradeck
ý kraj

vedoucí
Oddělení,
základní školy,
obce

sodlova@kr-kra
lovehradecky.cz

http://www.kr-kr
alovehradecky.c
z/cz/telefonni_s
eznam.php?sen
d=true&odbory=
11

Jiří Ort

Královéhradeck
ý kraj

vedoucí
Oddělení
středního a
speciálního
vzdělávání

jort@kr-kralove
hradecky.cz

http://www.kr-kr
alovehradecky.c
z/cz/telefonni_s
eznam.php?sen
d=true&odbory=
11

Martin Kiss

Pardubický kraj

ředitel Odboru
školství

martin.kiss@pa
rdubickykraj.cz

https://www.par
dubickykraj.cz/o
dbor-skolstvi

Miloslava
Drábková

Pardubický kraj

vedoucí
Oddělení
organizační a
vzdělávání

miloslava.drabk
ova@pardubick
ykraj.cz

https://www.par
dubickykraj.cz/o
ddeleni-organiz
acni-a-vzdelava
ni

Jiřina Princová

Liberecký kraj

vedoucí Odboru
školství,

jirina.princova@
kraj-lbc.cz

https://skolstvi.k
raj-lbc.cz/page2

mládeže,
tělovýchovy a
sportu

69

Helena
Vašková

Liberecký kraj

vedoucí
Oddělení
vzdělávání a
organizace
školství

helena.vaskova
@kraj-lbc.cz

https://skolstvi.k
raj-lbc.cz/page2
69

Dagmar
Waicová

Ústecký kraj

vedoucí Odboru
školství,
mládeže a
tělovýchovy

waicova.d@kr-u
stecky.cz

https://www.kr-u
stecky.cz/organi
zace-odboru/os2616/p1=20449
6

Roman Kovář

Ústecký kraj

vedoucí
Oddělení
organizací a
koncepcí

kovar.r@kr-uste
cky.cz

https://www.kr-u
stecky.cz/mgr-r
oman-kovar/o-8
9219/p1=20449
6

Monika Havlová

Karlovarský kraj

vedoucí Odboru
školství,
mládeže a
tělovýchovy

monika.havlova
@kr-karlovarsk
y.cz

https://www.kr-k
arlovarsky.cz/kr
ajsky-urad/odbo
ry/Stranky/skols
tvi/Odb-skolstvi.
aspx

Janka
Kotrabová

Karlovarský kraj

vedoucí
Oddělení
vzdělávání

janka.kotrabova
@kr-karlovarsk
y.cz

https://www.kr-k
arlovarsky.cz/kr
ajsky-urad/odbo
ry/Stranky/skols
tvi/Odb-skolstvi.
aspx

Jaroslava
Havlíčková

Plzeňský kraj

vedoucí Odboru
školství,
mládeže a
sportu

jaroslava.havlic
kova@plzensky
-kraj.cz

https://www.plz
ensky-kraj.cz/de
tail-kontaktu?ID
_Detail=283&B
ackUrl=telefonni
-seznam

Jaroslav Sokol

Plzeňský kraj

vedoucí
Oddělení
organizace
školství

jaroslav.sokol@
plzensky-kraj.cz

https://www.plz
ensky-kraj.cz/de
tail-kontaktu?ID
_Detail=352003
&BackUrl=orga
nizacni-struktur
a

Hana Šímová

Jihočeský kraj

vedoucí Odboru

simova@kraj-jih

https://www.kraj

školství,
mládeže a
tělovýchovy
odboru

ocesky.cz

-jihocesky.cz/ku
_tseznam/os?id
_os=11

Jiří Moravec

Jihočeský kraj

vedoucí
Oddělení
školství

moravec@kraj-j
ihocesky.cz

https://www.kraj
-jihocesky.cz/ku
_tseznam/os?id
_os=11

Kamil Ubr

Kraj Vysočina

vedoucí Odboru
školství,
mládeže a
sportu

ubr.k@kr-vysoci
na.cz

http://extranet.kr
-vysocina.cz/tel
efon/oj/odbor-sk
olstvi-mladezea-sportu

Jana
Hadravová

Kraj Vysočina

vedoucí
Oddělení
rozvoje
vzdělávání

hadravova.j@kr
-vysocina.cz

http://extranet.kr
-vysocina.cz/tel
efon/oj/odbor-sk
olstvi-mladezea-sportu

Hynek
Nespěšný

Jihomoravský
kraj

vedoucí Odboru
školství

nespesny.hynek https://www.kr-ji
@kr-jihomoravs homoravsky.cz/
ky.cz
contacts.aspx?o
dbor=odbor+%u
0161kolstvi

Hana
Slobodníková

Jihomoravský
kraj

vedoucí
Oddělení
vzdělávání

slobodnikova.ha https://www.kr-ji
na@kr-jihomora homoravsky.cz/
vsky.cz
contacts.aspx?o
dbor=odbor+%u
0161kolstvi

Stanislav
Minařík

Zlínský kraj

vedoucí Odboru
školství,
mládeže a
sportu

stanislav.minari
k@kr-zlinsky.cz

https://ts.kr-zlins
ky.cz/?usrid=19
9

Lenka
Janalíková

Zlínský kraj

Vedoucí
Organizačního
a správního
oddělení

lenka.janalikova
@kr-zlinsky.cz

https://ts.kr-zlins
ky.cz/?usrid=21
6

Miroslav
Gajdůšek

Olomoucký kraj

vedoucí Odboru
školství a
mládeže

m.gajdusek@ol
kraj.cz

https://www.olkr
aj.cz/skolstvi-amladez-cl-18.ht
ml

Andrea
Štouračová

Olomoucký kraj

vedoucí
Oddělení
krajského

a.stouracova@
olkraj.cz

https://www.olkr
aj.cz/telefonni-s
eznam-9.html

vzdělávání
Libor Lenčo

Moravskoslezsk
ý kraj

vedoucí Odboru
školství,
mládeže a
sportu

libor.lenco@ms
k.cz

https://www.ms
k.cz/verejna_sp
rava/odb_13.ht
ml

Šárka
Kadlecová

Moravskoslezsk
ý kraj

vedoucí
Oddělení
oddělení
rozvoje
vzdělávání

sarka.kadlecova https://www.ms
@msk.cz
k.cz/verejna_sp
rava/odb_13.ht
ml

