Asociace domovů mládeže a internátů ČR, z.s.
Vocelova 1469/5, Hradec Králové, PSČ 500 02
www.domovy-mladeze.cz

ZÁPIS
z jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s. ze dne 22. 3. 2019
Č. j. : 7/2019
Místo konání:
Zahájení a ukončení jednání:
Předsedající:
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
8,30 – 9,30 hod.
Mgr. Sylva Nekolová
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Program jednání
1) Zahájení jednání
2) Zpráva o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. a plnění plánu práce za rok 2018
3) Volba člena Kontrolní komise ADMIN ČR, z.s.
4) Návrh plánu práce pro rok 2019
5) Čerpání rozpočtu za rok 2018 a návrhu rozpočtu pro rok 2019
6) Zpráva kontrolní komise ADMIN ČR, z. s. o kontrole účetní závěrky za rok 2018
7) Různé: legislativní změny vztahující se k DM, přijímání žáků na DM, kontrola PO
8) Usnesení členské schůze
1) Zahájení jednání
Jednání zahájila předsedkyně ADMIN ČR, z. s. Mgr. Nekolová. Přivítala všechny přítomné
členy, hosty a zrekapitulovala jednotlivé body jednání. Konstatovala, že členská schůze je
usnášeníschopná. Všichni přítomní členové schválili program jednání, zapisovatele
(Mgr. Sylvu Nekolovou) a ověřovatele zápisu (Ing. Jana Koska).
2) Zpráva o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. a plnění plánu práce za rok 2018
Předsedkyně ADMIN ČR, z. s. zrekapitulovala hlavní úkoly asociace za rok 2018 a informovala
přítomné členy o aktivitách Rady ADMIN ČR, z. s.za uplynulý rok, a to zejména:


o členství v naší asociaci je stále zájem - překročili jsme hranici 80 členů a pokrýváme
všechny kraje ČR – od poslední členské schůze se do asociace přihlásily další 3 nové
organizace,
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nejvíce členské organizace využívají: konzultace odborných či pracovně právních
problémů, metodickou pomoc v jednotlivých oblastech naší práce a také mají zájem
o metodické materiály – za uplynulý rok se rok se uskutečnilo více jak 55 konzultací a
členům byla zaslána řada metodických materiálů a vzorů,



uskutečnila se výroční schůze asociace dne 16. 2. 2018 v Hradci Králové a také
dvoudenní výjezdní zasedání (17. – 18. 5. 2018) v DM a zařízení školního stravování
v Brně – program kladl důraz zejména na výměnu zkušeností z práce DM, Šablony pro
DM II, ale také dopady GDPR a dalších legislativních změn do činnosti školských
zařízení (např. přijímání do DM v rámci správního řízení),



20. ročník Celostátní konference pracovníků DM a internátů ČR se uskutečnil 2. – 3.
11. 2018 s tradičně vysokou účastí; hlavní referáty přednesli: doc. PhDr. Pavel Vacek,
Ph.D., z Univerzity Hradec Králové na téma: „Proměňující se mladá generace jako výzva
pro vychovatele“ a PhDr. Jan Svoboda z Ostravské univerzity na téma: „Jak oslabit a
zároveň využít informační technologie pro zvýšení kvality života“; druhý den jednání
byl v dílnách zaměřen na výměnu zkušeností z práce DM – „Co dělat když…“, oblast
B0Z a GDPR ve školské praxi, dále na pravidla komunikace s rodiči ubytovaných žáků a
také na muzikoterapii a textilní tvorbu,



trvale se daří dosahovat velmi dobrých výsledků v systematickém vzdělávání
vychovatelů (nejen v rámci konference, ale i jednotlivých seminářů) – vloni bylo
zorganizováno celkem 5 vzdělávacích akcí a zúčastnilo se jich více jak 360 vychovatelů
a vedoucích pracovníků, vzdělávací akce byly zaměřené např. na vybrané kapitoly
z práva pro vychovatele, na styly a subkultury a hodnotový systém dnešních mladých
lidí, kyberšikanu v praxi, supervizi pro vychovatele DM a samozřejmě také na GDPR –
všechny byly hodnoceny jako zdařilé; navázali jsme také spolupráci s NIDV v Praze a o
hlavních prázdninách jsme společně zorganizovali akci: „Kdo si hraje, nezlobí“, která
byla zaměřená na volnočasové aktivity,



pokračovala jednání na MŠMT ČR na úrovni náměstka a vedoucího oddělení středního
a vyššího odborného vzdělávání MŠMT ČR s důrazem na novelu vyhlášky 108/2005
Sb., která navazuje na naše aktivity z roku 2015/16, kdy z důvodu nezajištění
finančního pokrytí nebyl tento proces dokončen, a proto bylo jednáno mj. také o
zvýšení mzdových prostředků pro pedagogy v DM (finanční prostředky ve výši cca 140
mil. Kč byly odeslány začátkem kalendářního roku zřizovatelům tj. krajům) – mrzí nás,
že se nepodařilo novelu posunout do vnějšího připomínkového řízení a bohužel ani
finanční prostředky určené pro DM se k nim v požadované výši nedostaly; nově bylo
Mgr. Starou z MŠMT ČR přislíbeno, že novela by měla platit spolu s vyhláškou č. 27,
která se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od nového
školního roku (v současnosti se dopracovávají ustanovení k internátům),



uskutečnila se také jednání se zástupci MPSV ČR a také MŠMT ČR ohledně novely NV
- Katalogu prací, kde usilujeme o to, aby vychovatelé byli zařazování až od 9. nebo
vyšší platové třídy proto, aby mohli konat komplexní výchovnou činnost specificky
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rozvíjející osobnost žáka založenou na pedagogické diagnostice; rozborový materiál k
výše uvedené problematice, který byl zaslán k rukám Mgr. Víta Krčála, vedoucího
oddělení péče o pedagogické pracovníky MŠMT ČR, členové asociace obdrželi
v písemné formě,


jako pozitivní vnímáme, že se podařilo zařadit DM do Šablon II a uskutečnit k nim
školení (Praha a Hradec Králové), která by měla pomoci školským zařízením s jejich
administrací,



v rámci členské schůze 7. 12. 2018 v Praze se úspěšně uskutečnily volby členů Rady
ADMIN ČR, z. s.,



probíhala také připomínková řízení k předloženým dokumentům v rámci CZESHA mj.
k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na úrovni ČR na rok
2019 – 2023 se zásadní připomínkou, že tento záměr a ani vyhláška č. 15/2005 Sb.,
která stanoví strukturu krajských dlouhodobých záměrů, neformulují úkoly rozvoje a
nenabízí perspektivy pro DM (v návrhu DZ ČR do roku 2023 se DM objevují stopově jen
v části zájmového vzdělávání),



do roku 2019 zůstává úkol – pokračovat v zahájených jednáních s Asociací krajů ČR.

Diskuse:
Ing. Kosek - blíže informoval o jednáních v Praze s vedoucími pracovníky MŠMT ČR a zástupci
MPSV ČR ohledně námi prosazovaných změn v Katalogu prací (u vychovatelů, asistentů
pedagoga na DM i u ředitelů samostatných DM),
Mgr. Krabcová - informovala o prvních zkušenostech ze školení k Šablonám a možnostech
využití nejvhodnějších aktivit pro DM tak, aby šlo o efektivně vynaložené veřejné zdroje,
Mgr. Nekolová - poděkovala Ing. Koskovi za jeho aktivitu ohledně hledání podpory pro DM
u pracovníků ministerstev, ale i u poslanců.
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje předloženou
zprávu o činnosti a plnění plánu práce za rok 2018.
Hlasování: Z 29 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 29 členů
3) Volba člena Kontrolní komise ADMIN ČR, z.s.
Výsledky dovolby do Kontrolní komise ADMIN ČR:
Z důvodu odchodu Mgr. Lady Šílové z DMIŠJ, Hradec Králové byla provedena dovolba člena
Kontrolní komise ADMIN ČR, z. s.. Na základě veřejného hlasování členů byla zvolena za člena
Kontrolní komise ADMIN ČR, z.s. Mgr. Radka Slováková, vedoucí vychovatelka DM při SOŠ a
SOU v Nymburku.
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. volí Mgr. Radku Slovákovou
do Kontrolní komise ADMIN ČR. z. s.
Hlasování: Z 29 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 29 členů
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4) Projednání návrhu plánu práce na rok 2019
Předsedkyně Mgr. Nekolová předložila návrh plánu práce na rok 2019.
Mezi hlavní priority Asociace na rok 2019 patří:
 pokračovat v jednání s MŠMT ČR ohledně změn v právních předpisech vztahujících
se ke školským ubytovacím zařízením s důrazem na dokončení novely vyhlášky č.
108/2005 Sb. a na změnu financování DM a zařazování vychovatelů do platových tříd
(změna konstrukce stupnice platových tarifů), dále také na snížení míry přímé
pedagogické činnosti vychovatelů, zlepšení postavení ředitelů samostatných DM,


poskytovat metodickou pomoc členským organizacím zejména v oblastech: Šablon II,
GDPR a aplikaci nových předpisů do praxe DM,



pokračovat v zahájených jednáních s Asociací krajů ČR a s Asociací vychovatelů školských
zařízení o vzájemné spolupráci a koordinaci činnosti vůči státním orgánům,



podílet se na organizaci a lektorském zajištění Celostátní konference pracovníků DM
a internátů ČR a podporovat (i finančně) DVPP formou seminářů a dílen,



aktualizovat metodický materiál k pojetí práce DM s pracovním názvem „Kuchařka
pro DM“ a vydat jej pro potřeby členských organizací asociace,



nadále rozšiřovat členskou základnu Asociace a propagovat její činnost, zejména v krajích
s nižším zastoupením,



pokračovat v aktivním podílu na činnosti v KR Unie CZESHA a využít je k prosazení
stanovisek Asociace a oprávněných potřeb a zájmů školských ubytovacích zařízení
v jednotlivých krajích.

Plánované akce:
a) Celostátní konference pracovníků domovů mládeže a internátů – 8. – 9. 11. 2019, místo
konání: KÚ KHK
Úhrada účastnického poplatku za konferenci z prostředků ADMIN ČR, z. s. pouze pro jednoho
zástupce členské organizace.
b) Jednání - členské schůze ADMIN ČR, z. s.
- 22. 3. 2019 – DMIŠJ, Hradec Králové (projednání čerpání rozpočtu za rok 2018 a návrh
rozpočtu na rok 2019, plán hlavních úkolů na rok 2019)
- květen - červen 2019 - výjezdní zasedání – místo a program bude upřesněn,
- 6. 12. 2019 – Praha: DM a ŠJ, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, Praha; předpokládaný obsah:
volba Kontrolní komise ADMIN ČR, z.s., jednání se zástupci MŠMT ČR, výměna zkušeností
z práce DM
c) Vzdělávací akce spoluorganizované ve spolupráci se ŠZ pro DVPP v Hradci Králové:
Pedagogická diagnostika v DMI
Lektor: Mgr. Markéta Pešťáková
Termín, místo: 8. 3. 2019, DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 – 14 hod.)

4

Obsah semináře: Základní vymezení pedagogické diagnostiky prováděné vychovateli bez
speciálně pedagogického vzdělání v DMI; rozdíly v rozsahu provádění diagnostiky vychovateli
zařazenými v různých platových třídách. Význam a smysl pedagogické diagnostiky ve školských
zařízeních (edukace, reedukace, výchovná opatření, osobní rozvoj žáka, využití jeho potencionálu a mapování interakce ve VS).
Jak zpracovat a podat projekt v rámci výzvy Šablony pro SŠ, VOŠ a DM II.
Lektor: Mgr. Lucie Karešová, MŠMT ČR
Termín, místo: 22. 3. 2019 - DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 - 14,00 hod.)
Obsah semináře:
Seminář poskytující informace k obsahu výzvy č. 02 18 065 Šablony pro SŠ a VOŠ II. - MRR a č.
02 18 066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR , jejíž součástí je i podpora ubytovacích zařízení a metodická pomoc pro vlastní zpracování a podání projektu zjednodušeného vykazování.
Základy krizové intervence
Lektor: Mgr. Markéta Pešťáková
Termín, místo: 26. 4. 2019 - DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 - 13,00 hod.)
Obsah semináře: Krize a její průběh. Krizová intervence, její formy a cíle. Praktický nácvik
řešení krizových situací, se kterými je možné se setkat v praxi DM a internátů.
Práva a povinnosti vychovatelů školských zařízení
Lektor: JUDr. Karel Kašpar
Termín, místo: 24. 5. 2019 - DMIŠJ, Hradec Králové (9,00 - 14,00 hod.)
Obsah semináře: Rizikové situace v každodenní pedagogické praxi DM. Přehledný výběr
informací z oblasti práv a povinností subjektů podílejících se na výchově žáků (rodiče,
škola/školské zařízení, OSPOD, orgány činné v trestním řízení). Příklady situací a informace
k možnostem ochrany osobnosti vychovatele ve smyslu platné legislativy. Základní informace
k problematice ochrany osobních údajů ve školském zařízení.
Vzdělávací akce na druhé pololetí roku 2019 budou upřesněny.
Návrh témat z členských organizací: problematika tzv. „nevychovaných dětí“ - řešení krizových
situací s problémovými žáky v DM, poruchy příjmu potravy a jejich dopady na zdraví žáka,
nebezpečí sociálních sítí apod.
Závěr: Úhrada účasti pro jednu osobu na jedné vybrané vzdělávací akci pro členské
organizace z prostředků Asociace; dále budou z rozpočtu ADMIN ČR, z. s. hrazeny vzdělávací
akce, které budou součástí členských schůzí a výjezdních zasedání ADMIN ČR, z. s. (účast na
vzdělávacích akcích nutno hlásit předem Mgr. Sylvě Nekolové, předsedkyni ADMIN ČR, z. s.).
Příloha č. 1 zápisu: Schválený plán práce ADMIN ČR, z.s. na rok 2019
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje předložený plán
práce pro rok 2019.
Hlasování: Z 29 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 29 členů
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5) Projednání čerpání rozpočtu ADMIN ČR, z. s. za rok 2018 a návrhu rozpočtu pro rok 2019
Předsedkyně Mgr. Nekolová předložila zprávu o hospodaření Asociace za rok 2018, provedla
analýzu příjmů a výdajů. Vyšší náklady ve srovnání s rokem minulým byly v oblasti dalšího
vzdělávání cca o 20 tis. Kč. Celkem jsme mohli hospodařit s 223 tis. Kč, z toho příjmy byly ve
výši 156 tis. Kč a zůstatek z minulého roku necelých 67 tis. Kč. Zůstatek ke dni 31. 12. 2018
činil 77 589 Kč, což je více, než bylo plánováno. Hlavním důvodem bylo, že se nerealizovalo
dopracování metodického materiálu „Kuchařka pro DM“.
Předsedkyně dále předložila návrh na sestavení rozpočtu pro rok 2019. Vzhledem ke
zlepšenému hospodářskému výsledku za uplynulý rok nebylo třeba navyšovat členské
příspěvky ani pro rok 2019. Z důvodu zvyšujících se nákladů na vložné na konferenci však již
nelze v roce 2019 zachovat příspěvky pro 2 účastníky z členských organizací asociace, ale
pouze pro jednoho. Zachována zůstává úhrada vložného pro 1 účastníka každé členské
organizace na vzdělávacím programu, který organizuje nebo spoluorganizuje asociace (mimo
seminářů, které jsou součástí jednání členských schůzí).
Plánované příjmy jsou ve výši 162 tis. Kč a plánované výdaje 204 tis. Kč. Nejvyšší položku tvoří
účastnické poplatky za konferenci – přes 105 tis. Kč a 40 tis. Kč je plánováno na jednodenní
semináře v rámci DVPP. Ve stejné výši - 9 333 Kč je příspěvek Unii CZESHA, dále rozpočet
obsahuje tradiční položky na občerstvení na jednání členských schůzí (8 tis. Kč) a také
v obdobné výši náklady na dvoudenní výjezdní zasedání asociace. Dopracování metodického
materiálu „Kuchařka pro DM“ bude financováno za stejných podmínek jako v roce 2017 tj.
první sazba 375,- Kč/stránku – vlastní autorský dokument, druhá sazba 200,- Kč/stránku
/hodinu za zpracování materiálů, které budou mít charakter výtahů z právních předpisů,
uspořádání podkladů z metodických pokynů, aktualizovaných vzorů, ale i technických stránek,
anotace apod.
Příloha č. 2 zápisu: Čerpání rozpočtu ADMIN ČR, z.s. za rok 2018 a schválený rozpočet pro rok
2019
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje zprávu
o hospodaření za rok 2018 a předložený rozpočet pro rok 2019.
Hlasování: Z 29 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 29 členů
6) Zpráva kontrolní komise ADMIN ČR, z. s. o kontrole účetní závěrky za rok 2018
Členka kontrolní komise Mgr. Dostálová přednesla zprávu o kontrole účetní závěrky ADMIN
ČR, z. s. za rok 2018. Členové kontrolní komise schvalují účetní závěrku za rok 2018, provedli
současně kontrolu účetnictví za rok 2018 a neshledali žádné pochybení. Zůstatek na účtu ke
dni 31. 12. 2018 – 74 064,97 Kč, zůstatek v pokladně 3 522,- Kč.
Bylo přijato následující usnesení: Členská schůze ADMIN ČR, z. s. schvaluje předloženou
zprávu kontrolní komise o kontrole účetní závěrky za rok 2018.
Hlasování: Z 29 přítomných členů ADMIN ČR, z. s. – pro hlasovalo 29 členů
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7) Různé
Mgr. Nekolová
 Některé informace z tematické kontroly HZS v DM: kontrola byla zaměřena zejména:
na kontrolu objektů z pohledu požární bezpečnosti tj. aktuálnost požární dokumentace
tzn. např. na recepci i na jednotlivých poschodích musí být vyvěšena požární
poplachová směrnice, požární řád a evakuační plán, který musí být také umístěn ve
všech místnostech domova s označením únikových cest z té které místnosti, na
aktuálnost provozních řádů místností (vždy na poslední školní rok včetně uvedení
správce místnosti), na konkrétnost manuálů k obsluze elektrických přístrojů např.
v kuchyňkách žáků s jménem zodpovědné osoby, na proškolení žáků i zaměstnanců
v oblasti PO (dokládá se protokolem o provedeném školení nebo odborné přípravě
např. požárních hlídek s uvedením osnovy školení), jmenování obsluhy vybraných
technických zařízení např. výtahů, praček a sušiček vč. jejich proškolení, doklady o
cvičném poplachu se zápisem v požární knize (nejen v běžném provozu, ale i v době
sníženého provozu DM např. v neděli), na objektu DM by měl být dokument „Druhy a
rozmístění požárně bezpečnostních zařízení“ – zde jsou popsána všechna zařízení, jako
např. hydranty a hasicí přístroje, protipožární dveře, nouzové osvětlení, požární hlásiče
atd.


Dále připomněla stanovisko MŠMT ČR k přijímacímu řízení do DM, které platí sice již
od školního roku 2018/19 a je realizováno v rámci správního řízení, ale v praxi
některých DM dochází k jeho porušování – stručný výtah:
„Přijímání žáků do domovů mládeže a internátů musí probíhat podle správního řádu. Správní
řád v § 1 odst. 2 stanovuje, že se použije, pokud zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení
nestanoví jinak. Ředitel samostatného DM nebo ředitel školy, jejíž je DM součástí rozhoduje o
přijetí žáka do domovů mládeže a internátů v postavení orgánu rozhodujícího v oblasti státní
správy a tím spadá pod působnost správního řádu jak je uvedena v § 1. Při správním řízením se
postupuje ve zjednodušené formě, tedy není nutné vyhotovit podle § 68 správního řádu
odůvodnění pro žádosti, kterým se vyhoví. Pouze v případě nepřijetí se používá správní řád
v plném rozsahu.
Při rozhodování o přijetí do DM musí ředitelé rozhodovat podle správního řádu a přitom se řídit
vyhláškou 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních, která v § 4 odst. 1 a § 8 odst. 1 stanovuje, k čemu se přihlíží při přijímání žáka do
domovů mládeže a internátů. Již před změnou v přijímání na DM bylo, podle vyhlášky
108/2005 Sb., povinností dle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 3 písemně vyrozumět zákonného zástupce
či zletilého žáka, nemělo by tedy dojít ke zvýšení administrativní náročnosti v souvislosti s
doručováním.“


Upozornila také na novelu NV č. 399/2017 Sb., katalog prací, která je již účinná od 1.
1. 2018, ale není vždy v praxi DM uplatňována a také ne vždy došlo k aktualizaci
pracovních náplní vychovatelů zejména v 9. a 10. platové třídě (na pomoc byl
účastníkům předán metodický materiál k této problematice v listinné podobě);
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- v 9. platové třídě – Vychovatel provádí komplexní vychovatelskou činnost ve školách a
školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí,
žáků i studentů nebo specificky rozvíjející jejich osobnost včetně usměrňování
variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a
průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž
postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího
programu.
- v PT 10. – Vychovatel koná komplexní výchovnou, vzdělávací, diagnostickou a
preventivní činnost zaměřenou na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci,
resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu
výchovy a vzdělávání v rámci školského zařízení a tvorby a průběžné aktualizace
individuálních vzdělávacích plánů; nové je využitím IVP dle metodiky MŠMT
(zpracovávají se u žáků se závažnějšími projevy rizikového chování).

8) Usnesení z jednání členské schůze ADMIN ČR, z.s. konané dne 22. 3. 2019
Členská schůze schvaluje ADMIN ČR, z. s.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zprávu o činnosti Rady ADMIN ČR, z. s. v minulém období
plnění plánu práce ADMIN ČR, z. s. na rok 2018
Plán práce ADMIN ČR, z. s. na rok 2019
Čerpání rozpočtu ADMIN ČR, z. s. na rok 2018
Rozpočet ADMIN ČR, z.s. na rok 2019
Zprávu kontrolní komise o kontrole účetní uzávěrky za rok 2018

Členská schůze zvolila Mgr. Radku Slovákovou, vedoucí vychovatelku DM při SOŠ a SOU
v Nymburku, za člena Kontrolní komise ADMIN ČR, z. s.
Členská schůze ADMIN ČR, z. s. ukládá:
Členům do 15. 4. 2019
- formulovat dotazy k aktuálním problémům DM a zaslat náměty na dopracování
„Kuchařky pro DM“ a zaslat je k rukám předsedkyně ADMIN ČR, z. s.,
-

zaslat náměty na obsahové zaměření programu Celostátní konference pracovníků DM
a internátů konané ve dnech 8. – 9. 11. 2019.

Členská schůze bere na vědomí:
- přihlášky nových členů do ADMIN ČR, z.s. od minulé členské schůze, a to:
o DM a ŠJ, Ostrava Hrabůvka,
o VOŠ a SPŠ automobilní a technická, České Budějovice,
o Střední škola André Citroena, Boskovice
Předsedkyně Mgr. Nekolová ukončila jednání členské schůze ADMIN ČR, z. s. a poděkovala
přítomným za účast.
Příloha č. 1 - Schválený plán práce ADMIN ČR, z. s. na rok 2019
Příloha č. 2 - Čerpání rozpočtu ADMIN ČR, z. s. za rok 2018 a schválený rozpočet na rok 2019
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V Hradci Králové dne 24. 3. 2019
Zapsala: Mgr. Sylva Nekolová

Ověřil: Ing. Jan Kosek
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