
Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ 
 

VII. sjezd ČMOS PŠ zhodnotil činnost odborového svazu za období od VI. sjezdu a projednal zásady 

své další činnosti. 

 

Sjezd: 

1. Bere na v ědomí 

• vystoupení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Marcela Chládka, MBA 

• vystoupení místopředsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Mgr. Vlasty Bohdalové 

• vystoupení předsedy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Jaroslava Zavadila 

• vystoupení předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly 

• vystoupení předsedy Rady mladých Českomoravské konfederace odborových svazů 

Mgr. Jana Horeckého, PhD. 

• vystoupení předsedy Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

Ing. Pavla Ondeka 

• vystoupení předsedkyně Odborového svazu pracovníků knihoven Dany Menšíkové 

• vystoupení předsedy Sdružení nájemníků ČR Ing. Milana Taraby 

• vystoupení místopředsedy Vysokoškolského odborového svazu RNDr. Petra Dolanského 

• vystoupení předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí ČR PhDr. Marcely Štikové 

 

2. Schvaluje 

• písemnou zprávu o činnosti ČMOS PŠ od VI. sjezdu, předloženou delegátům sjezdu a 

doplněnou zprávou přednesenou na VII. sjezdu předsedou panem Mgr. Františkem 

Dobšíkem 

• zprávu Revizní komise ČMOS PŠ za období 2011–2015, předloženou a přednesenou její 

předsedkyní paní PaedDr. Hanou Vítovou 

• Program ČMOS PŠ na léta 2015–2019 včetně schválených dodatků 

• změny Stanov ČMOS PŠ s účinností od 16. 5. 2015  

• změnu Finančního řádu ČMOS PŠ s účinností od 17. 5. 2015 s tím, že: 

� část I. bodu 3 Finančního řádu týkajícího se členského příspěvku žen na mateřské dovolené, 

členů pečujících o dítě do 4 let při čerpání pracovního volna, členů pobírajících příslušné dávky 

do 3 let věku dítěte, nepracujících důchodců, nezaměstnaných, studentů a členů dlouhodobě 

nemocných nabývá účinnosti od 1. 1. 2016 

• Stanovisko k připravované reformě financování regionálního školství 

• Stanovisko k připravovanému kariérnímu systému 

• Stanovisko k přijímacímu řízení k přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

  



3. Zmocňuje Předsednictvo ČMOS PŠ pro období do dalšího sjezdového jednání: 

a) k realizaci kompetence sjezdu rozhodovat o sdružení s jinými odborovými svazy a o 

členství v odborových sdruženích. Podmínkou pro rozhodnutí o sdružení a o členství 

v odborových sdruženích je souhlas alespoň 2/3 oblastních organizačních jednotek, 

vyjádřený v usnesení oblastních konferencí  

b) k provedení úprav Stanov ČMOS PŠ, které budou nezbytné v souvislosti s rozhodnutím 

podle písm. a) tohoto zmocnění 

c) k realizaci kompetence sjezdu měnit Program ČMOS PŠ na léta 2015 – 2019 v souvislosti 

se schválením změny článku 32 písm. a) Stanov ČMOS PŠ, v návaznosti na zřízení 

sekce mladých 

 

4. Ukládá 

a) delegát ům VII. sjezdu, členům všech orgán ů odborového svazu a jeho pobo čných 

odborových organizací: 

- informovat členy odborového svazu o jednání VII. sjezdu a jeho výsledcích 

- aktivně se zapojovat do připomínkového procesu k přípravě zásadních opatření 

v regionálním školství včetně tvorby a změn právních předpisů 

- podporovat aktivním osobním přístupem akce organizované ČMOS PŠ i ČMKOS 

- aktivním vystupováním ve svém pracovním prostředí získávat zaměstnance pro členství 

v odborovém svazu 

 

b) ZOOS: 

- seznámit členy ČMOS PŠ se sjezdovými dokumenty s důrazem na přijaté změny a 

zřízení sekce mladých 

- ověřit správnost placení členských příspěvků ve své působnosti 

- ověřit splnění všech náležitostí vyplývajících pro ZOOS z nové právní úpravy a podle 

potřeby zajistit nápravu 

- aktivně se zúčastnit akcí, které bude odborový svaz organizovat k realizaci svého 

programu, i jiných odborových akcí 

- provést podle potřeby bez zbytečného odkladu volby svých orgánů v souladu s článkem 

26 písm. f) Stanov ČMOS PŠ. 

 

c) OROS: 

- svolat oblastní konference a projednat na nich výsledky VII. sjezdu ČMOS PŠ s důrazem 

na přijaté změny a zřízení sekce mladých a s vyvozením závěrů pro další činnost 

- zajistit provedení voleb orgánů OOJ a dalších funkcionářů do 30. 11. 2015 

- zvýšit aktivitu při projednávání zásadních opatření v regionálním školství 



- poskytovat  ZOOS účinnou pomoc při plnění jejich úkolů a při uplatňování 

zákonných oprávnění vůči zaměstnavatelům 

- využívat všech možností k získávání dalších členů ČMOS PŠ 

 

d) KROS: 

- provést volby funkcionářů do 31. 12. 2015 

- zlepšit informovanost o jednáních Předsednictva ČMOS PŠ a aktivitách ČMOS PŠ 

- výrazněji se prosazovat ve vztazích k orgánům veřejné správy na úrovni krajů 

 

e) Předsedovi odborového svazu: 

- zajistit neprodleně redakční úpravu a vydání sjezdových dokumentů a jejich rozeslání 

všem základním organizacím 

- neprodleně informovat předsedu vlády ČR, ministra školství a další představitele 

příslušných ústavních orgánů o výsledcích VII. sjezdu ČMOS PŠ 

- sledovat přípravu všech zásadních opatření v regionálním školství, zajistit účast ČMOS 

na jejich projednávání 

- svolat v nejbližším možném termínu jednání Předsednictva ČMOS PŠ; 

- svolat jednání republikových konferencí profesních sekcí do 31. 1. 2016 k provedení 

voleb republikových výborů 

 

f) Předsednictvu odborového svazu: 

- zapracovat do organizačního řádu úpravu související s článkem 17 f) Stanov ČMOS PŠ 

tak, aby bylo možné uskutečňovat veškeré kompetence citovaného ustanovení formou 

dílčích konferencí 

- informovat členy ČMOS PŠ i širší veřejnost o průběhu a výsledcích jednání VII. sjezdu 

ČMOS PŠ s využitím všech dostupných mediálních prostředků; pravidelně podávat 

zprávy o plnění závěrů sjezdu 

- využít zmocnění daného sjezdem k rozhodnutí o případné integraci ČMOS PŠ a dalších 

odborových svazů; přitom sledovat účelnost a vhodnou formu takové integrace 

- projednat a schválit Organizační řád ČMOS PŠ do 31. 10. 2015 

 



5. Zvolil 

- předsedu Mgr. Františka Dobšíka 

- místopředsedkyni Mgr. Markétu Seidlovou 

- jedenáctičlennou revizní komisi ve složení: 

PaedDr. Hana Vítová, Mgr. František Černý, Mgr. Stanislav Lehký, Mgr. Pavla Dušková, Mgr. 

Jana Hrabětová, Mgr. Jaroslav Mucha, Jiřina Macháčová, Renata Tvrdá, Mgr. Petr Bělohrad, 

Marie Poláková, Věra Pochylá  

 

 

 

V Praze dne 16. května 2015 

 

Za návrhovou komisi: 

Ing. Eva Hrdličková  

předsedkyně komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ad 2) Stanovisko k p řipravované reform ě financování regionálního školství 

Připravovaná reforma musí odstranit nedostatky dosavadního systému rozdělování finančních 

prostředků státního rozpočtu ve školství. ČMOS PŠ požaduje, aby připravovaná reforma zajistila 

spravedlivé odměňování zaměstnanců školství (pedagogických i nepedagogických), to je podle 

hledisek vázaných na vykonávanou práci. Do stanovení jejich platu nelze promítat hlediska a 

požadavky na činnost škol a školských zařízení, které zaměstnanci sami ovlivňovat nemohou (např. 

uplatnitelnost absolventů na trhu práce). Školám a školským zařízením by měly být v konečném 

rozpisu stanoveny takové prostředky na platy, které odpovídají objektivizované potřebě práce pro 

zajištění jejich výchovně vzdělávací činnosti a provozu. 

 

 

ad 2) Stanovisko k p řipravovanému kariérnímu systému 

ČMOS PŠ oceňuje, že kariérní systém byl otevřeně projednáván a veřejně diskutován. Výstup 

z realizovaného projektu, který je v současné době k dispozici, však nevyhovuje všem připomínkám, 

které byly vzneseny, a je v něm celá řada problematických míst. Dalším zásadním krokem bude 

transformace současné podoby tohoto dokumentu do formy legislativní. Významným úkolem ČMOS 

PŠ v nejbližším období proto bude vstoupit do připomínkového řízení k navazujícím změnám 

evidentně značného počtu právních předpisů. V předložené podobě kariérního systému bude zřejmě 

nutné provést změny. Očekáváme zásadní změny ve standardu učitele, tak aby nesvazoval příliš 

učitele jako tvůrčího pracovníka a nebyl až nepřehledným souborem kritérií. Zatím není jasná vazba 

výstupů fakult vzdělávajících učitele na standard učitele. Kompetence MŠMT vůči VŠ jsou velmi 

omezené, a i v případě změn jsou termíny předpokládané úplné realizace KS nereálné. Návrh 

přináší bohužel příliš administrativní zátěže ke své realizaci. Z návrhu vyplývá, že příliš velkou část 

učitelů (80 %) kariérní systém efektivně zasahovat nebude. Odborový svaz nemůže přehlížet ani 

zřejmé problémy pracovněprávní – termínované pracovní poměry absolventů VŠ, právní poměry 

nově ustavených funkcí, změny tabulky platových tarifů atd. Ne zcela dokonale jsou řešeny vazby 

daných kariérních cest – např. vazby specializovaných činností na dosažené kariérní stupně. ČMOS 

PŠ proto očekává další diskusi k tomuto tématu a prostor k uplatnění připomínek. 

 

 

ad 2) Stanovisko k p řijímacímu řízení k p řijetí ke vzd ělávání ve st ředních školách 

ČMOS PŠ trvá na centrálním zadávání jednotných přijímacích zkoušek k přijetí ke vzdělávání ve 

střední škole v oborech ukončených maturitní zkouškou. 


