
USNESENÍ 
 

Republiková konference profesní sekce základního školství ČMOS PŠ 
v Praze dne 14. 1. 2016 

 
1) Bere na vědomí 

- zprávu republikového výboru o činnosti sekce základního školství 

- zprávu mandátové komise o účasti 47 delegátů 

- aktuální informace, které přednesl: 

a) předseda ČMOS PŠ F. Dobšíka – priority ministryně školství K. Valachové a rezortu 

MŠMT na rok 2016 

 

2) Zvolila   

a) pracovní komise ve složení: 

mandátová komise: H. Tamchynová, L. Pazderová, A. Heřmánková 

volební komise: I. Špačková, V. Šlejsová, S. Koutníková 

návrhová komise: R. Kostěnec, L. Jirsa, I. Franková 

 

b) předsedu RV sekce:   Rostislava Kohuta 

 zástupce předsedy: Hanu Tamchynovou 

 

c) členy RV sekce za kraj: 

Praha  – Soňa Koutníková 

Středočeský – Jiří Chvojka 

Jihočeský  – Robert Kostěnec 

Plzeňský  – Věra Šlajsová 

Karlovarský – Hana Tamchynová 

Ústecký  – Ivana Špačková 

Liberecký  – Marie Chadimová 

Královéhradecký – Luboš Jirsa 

Pardubický – Dagmar Jozlová 

Vysočina  – Lenka Pazderová 

Jihomoravský – Alena Heřmánková 

Zlínský  – Lenka Talašová 

Moravskoslezský – Iveta Franková 

Olomoucký – Alena Poskerová 

 



3) Ukládá 

a) republikovému výboru sekce 

• zveřejnit schválenou anketu na téma opakování ročníku u propadajících žáků 

• podporovat myšlenku povinného předškolního ročníku 

b) delegátům konference 

• motivovat všechny pedagogické pracovníky ke zlepšení komunikace mezi členy 

základny ČMOS PŠ a vedením svazu (informovanost a zpětná vazba) 

c) předsedovi sekce 

• při jednáních podporovat záměr povinného předškolního ročníku 

• řešit problematiku výchovného a pedagogického poradenství, především postavení 

školských poradenských zařízení 

 

4) Žádá 

Vedení ČMOS PŠ 

• pokračovat v jednání o zvyšování tarifů a procentuálního navyšování příplatků za 

třídnictví a ostatní pedagogické činnosti 

 

5) Schvaluje 

• program RK sekce 

• usnesení z konference 

• anketu na téma – problematika opakování ročníku u propadajících žáků 

 

6) Nesouhlasí 

• delegáti RK profesní sekce nesouhlasí s rozšiřováním domácího vzdělávání na 

2. stupeň základního vzdělání. 

 

7) Děkuje 

• Vedení svazu za vystoupení a předání aktuálních informací 

• delegátům za účast 

 

Podpisy členů návrhové komise:  

R. Kostěnec v. r. 

L. Jirsa v. r. 

I. Franková v. r. 


