
USNESENÍ 
 
Republiková konference profesní sekce školská výchovně vzdělávací zařízení ČMOS PŠ 

v Praze dne 22. 1. 2016 
 

1) Bere na vědomí 
- zprávu republikového výboru o činnosti sekce ŠVVZ (přednesla J. Brdová) 
- zprávu mandátové komise o účasti 21 delegátů 
- aktuální informace, které přednesl: 

• předseda ČMOS PŠ F. Dobšík 
• informace hostů (ČMOS PŠ E. Dvořáčková – svazový inspektor BOZP) 

  
2) Zvolila   

a) pracovní komise ve složení: 
mandátová komise: E. Plívová, J. Blažková, J. ShehadaVolfová 
volební komise: M. Beňová, S. Fialová, J. Heltová 
návrhová komise: V. Votavová, V. Kořistková, R. Szabová 

 
b) předsedu RV sekce:  Janu Brdovou 
 zástupce předsedy: Miroslavu Beňovou 
 
c) členy RV sekce za jednotlivé kraje ve složení: 
Praha  – Miroslava Beňová 
Středočeský – Vladimíra Čaplická 
Jihočeský  – Vladimíra Votavová 
Plzeňský  – Stanislava Fialová 
Karlovarský – ** 
Ústecký  – Věra Štekerová 
Liberecký  – Jana Kuklová 
Královéhradecký – Jitka Heltová 
Pardubický – Jana Shehada 
Vysočina  – Jana Blažková 
Jihomoravský – Eva Plívová 
Zlínský  – Věra Polišenská 
Moravskoslezský – Věra Kořistková 
Olomoucký – Pavlína Jedličková 

 
3) Ukládá 

a) republikovému výboru sekce 
• zastupovat zájmy ŠVVZ ve vyšších orgánech odborových i profesních 

b) delegátům konference 
• předat informace z konference do OOJ a ZO ve své oblasti působení 

c) předsedovi sekce 
• hájit zájmy sekce ŠVVZ ve vyšších orgánech 
• usilovat o zlepšení postavení profese vychovatel(ka): 

o snížení počtu dětí v jednotlivých odděleních ŠD 
• zajistit na Radě pro zájmové vzdělávání MŠMT informování o inkluzi ve ŠD a ŠK 



4) Žádá 
- vedení ČMOS PŠ, aby dále pokračovalo v prosazování požadavků členů sekce ŠVVZ 
 
5) Schvaluje 

• program RK sekce 
• volbu pracovních komisí 
• zprávu o činnosti sekce 
• volbu RV, předsedy RV a zástupce předsedy RV 
 

6) Děkuje 
- dosavadním členům výboru za práci v minulém období 
- hostům za příspěvky do diskuse 
 

 
Podpisy členů návrhové komise:  
V. Votavová v. r. 
V. Kořistková v. r. 
R. Szabová v. r. 


