
USNESENÍ 
 

Republiková konference profesní sekce předškolního vzdělávání ČMOS PŠ 
v Praze dne 20. 1. 2016 

 
1) Bere na vědomí 

- zprávu republikového výboru o činnosti sekce předškolního vzdělávání (E. Soukalová) 

- zprávu mandátové komise o účasti 26 delegátů 

- aktuální informace, které přednesla místopředsedkyně ČMOS PŠ M. Seidlová 

- informace hostů (ČSI PhDr. I. Borkovcová, náměstek ministryně MŠMT J. Fidrmuc, 

J. Vatalová z MŠMT, J. Romaněnko (svazový inspektor BOZP) 

 

2) Zvolila   

a) pracovní komise ve složení: 
mandátová komise: J. Salfická, O. Povolná 
volební komise: A. Kopková, D. Bořánková, K. Rozkošná 
návrhová komise: D. Černičková, I. Ducháčková, A. Hochmajerová 

 
b) předsedu RV sekce:  Evu Soukalovou 
 zástupce předsedy: Alexandru Hochmajerovou 
 
c) členy RV sekce za kraj: 
Praha  – Drahomíra Černičková 
Středočeský – Kateřina Rozkošná 
Jihočeský  – Eva Soukalová 
Plzeňský  – Dana Bořánková 
Karlovarský – Nikola Janotová 
Ústecký  – Lenka Vokounová 
Liberecký  – ** 
Královéhradecký – Eva Cvejnová 
Pardubický – Jarmila Žáková 
Vysočina  – Olga Povolná 
Jihomoravský – Dana Hrdová 
Zlínský  – Alexandra Hochmajerová 
Moravskoslezský – Alena Kopková 
Olomoucký – Irena Šťastná 

 

3) Ukládá 

a) republikovému výboru sekce 

• sbírat podněty a informace v oblasti společného vzdělávání a tyto předávat 

odpovědným orgánům i pracovníkům mateřských škol 

• zaslat před. sekce seznam aktuálních akutních problémů v regionu a kraji 

• otevřít diskusi k problematice vysokoškolského vzdělání učitelek MŠ 

• aktualizovat kontakty na členky RV i v krajských organizačních jednotkách 



b) delegátům konference 

• průběžně informovat před. sekce i výbor o problémech i úspěších v regionech i krajích 

• informovat plošně pedagogy o dostupných vzdělávacích aktivitách (VŠ, NIDV)  

• předat informace z konference ve své oblasti působení 

• předat dopis předsedy ČMOS PŠ v regionech 

c) předsedovi sekce 

• kontaktovat neomluvené delegáty 

• ve spolupráci s vedením svazu řešit situaci kolem dvouletých dětí v MŠ 

• iniciovat hledání zástupce v RV za Liberecký kraj 

 

4) Žádá 

a) vedení ČMOS PŠ 

• řešení problematiky psychické zátěže a hlučnosti na pracovištích v MŠ; ve spolupráci 

se svazovými inspektory řešit bezpečnostní rizika 

• sledovat vývoj v přípravě novely vyhlášky č. 14/2005 

b) Ing. J. Romaněnka 

• o zveřejnění informací k problematice podávání léků a medikamentů v MŠ v Týdeníku 

Školství 

 

5) Schvaluje 

• program RK sekce 

• usnesení 

 

6) Děkuje 

• všem vystupujícím za jejich příspěvky a prezentace 

 
 

Podpisy členů návrhové komise:  

D. Černičková v. r. 

I. Ducháčková v. r. 

A. Hochmajerová v. r. 

 
 


