
USNESENÍ 
 

Republiková volební konference 
profesní sekce ŠVVZ ČMOS PŠ v Praze dne 16. 1. 2015 

 

1. Bere na vědomí 
• zprávu mandátové komise o účasti 19 delegátů, tj. 51,4 % z 37 pozvaných delegátů, 

omluveno 13, bez omluvy 5 
• seznámení s volebním řádem 
• zprávu předsedkyně RV ŠVVZ J. Brdové o činnosti sekce a RV za minulé volební období 
• informace Mgr. A. Šimákové z MŠMT o činnosti rady pro zájmové vzdělávání 
• informace Mgr. F. Dobšíka o aktuálních otázkách a činnosti svazu (změna financování 

regionálního školství, kulaté stoly, technické vzdělávání, standard učitele, kariérní systém, 
otázky vztahující se k novele školského zákona § 16, domácí vzdělávání na 2. stupni a další) 

 
2. Zvolila 

• pracovní komise ve složení: 
mandátová komise – E. Plívová, J. Heltová, P. Jedličková 
volební komise – M. Beňová, S. Fialová, R. Mikošková 
návrhová komise – M. Blahníková, V. Kořistková, J. Blažková 
delegáty VII. sjezdu: J. Brdová, M. Beňová 
náhradníky VII. sjezdu:  M. Blahníková, B. Kubíčková 

 
3. Ukládá 

• delegátům konference: 
o přenést všechny získané informace z volební konference do svých regionů 

• předsedovi sekce: 
o přenést požadavky delegátek konference dále – Předsednictvo ČMOS PŠ, instituce 

příslušné dané problematice 
o pozvat na příští konferenci Mgr. E. Dvořáčkovou k problematice BOZP  

 
4. Žádá 

• účastníky konference o předání informací Mgr. E. Dvořáčkové předsedům OROS 
• na základě podnětu delegátky konference paní Shehada vedení ČMOS PŠ ve spolupráci 

s ČMVZ připravit vzdělávání pedagogů v oblastech – pedagogické vyhoření, psychické 
zdraví apod. 

 
5. Doporučuje 

• jako skrutátorku na VII. Sjezd ČMOS PŠ paní R. Mikoškovou 
 

6. Schvaluje 
• program volební konference sekce 
• zprávu o činnosti sekce ŠVVZ 
• návrh kandidátů na předsedu ČMOS PŠ Mgr. F. Dobšíka a místopředsedu ČMOS PŠ Mgr. 

M. Seidlovou 
 
7. Děkuje 

• přítomným účastníkům konference za práci v sekcích a regionech 
• předsedkyni sekce za zastupování naší profese ve vyšších orgánech 

 
Podpisy členů návrhové komise:  
M. Blahníková v. r. 
V. Kořistková v. r. 
J. Blažková v. r. 


