
USNESENÍ 
 

Republiková konference profesní sekce předškolní vzdělávání ČMOS PŠ  
v Praze dne 22. 3. 2017 

 
 

1) Bere na vědomí 
- zprávu republikového výboru o činnosti sekce předsedkyně Evy Soukalové 
- zprávu mandátové komise o účasti 27 delegátů 
- aktuální informace, které přednesl: 

- Mgr. František Dobšík a Mgr. Markéta Seidlová 
- Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová 
- PhDr. Irena Borkovcová, MBA 

 
2) Zvolila   

a)   pracovní komise ve složení: 
mandátová komise: Kateřina Rozkošná, Alena Kopková 
návrhová komise: Drahomíra Černičková, Alexandra Hochmajerová 

 
3) Ukládá 

a) republikovému výboru sekce 
• předat informace z konference v regionech 
• zjistit důvod neúčasti některých delegátek na konferenci (v KOJ) 
• členkám – zaslat předsedkyni RV PV informace o úrovni rozpočtu a souvisejících 

problémech – do 15. 5. 2017 
• členkám – zaslat předsedkyni RV PV podněty a informace o problémech z regionů do 

30. 5. 2017 
 

b) delegátům konference 
• předat informace z konference v OOJ 
• sbírat a zasílat podněty z regionů – člence RV PV či předsedkyni RV PV 
• podílet se na získávání nových členů, členek 
• předat obdržené zprávy z MŠMT a ČŠI členské základně 

 
c) předsedovi sekce 

• zaslat delegátkám konference zprávy MŠMT a ČŠI – prostřednictvím členek RV PV 
• zjistit informace o formě spolupráce UPS a MŠMT – dotaz na jednání předsednictva; 

informace následně předat členkám RV PV 
• oslovit MŠMT s problematikou překrývání pracovní doby (nastaveno 2,5 hodiny?) –

požádat vedení svazu o získání informací k realizaci změny v RVP PV 
 
4) Žádá 
vedení ČMOS PŠ 

• pokračovat v jednáních o navýšení rozpočtu kapitoly školství s MŠMT 
• podpořit členskou základnu medializací úspěchů odborového svazu 
• iniciovat možnost znovuprojednání problematiky povinného očkování na MZ 
• zajistit zaslání připravovaného dotazníku k inkluzi na školy-požádat NUV s problémy 

s PPP a SPC  
 
Předsednictvo  ČMOS PŠ 

• projednat informace o připravovaném vzniku pedagogické komory 



 
5) Schvaluje  

• program konference 
• mandátovou a návrhovou komisi 
• usnesení 

 
6) Děkuje 

• předsedkyni Evě Soukalové za aktivitu při řešení problémů předškolního vzdělávání 
• vedení svazu a sekretariátu za organizaci a přípravu konference 

 
Podpisy členů návrhové komise:  

Alexandra Hochmajerová v. r. 
Drahomíra Černičková v. r. 
 


