
USNESENÍ 
 

Republiková konference profesní sekce VP a PŘO ČMOS PŠ 
v Praze dne 15. 1. 2016 

 
1) Bere na vědomí 

- zprávu republikového výboru o činnosti sekce VP a PŘO (přednesl S. Kutálek) 

- zprávu mandátové komise o účasti 23 delegátů, tj. 82 % zástupců oblastních jednotek 

- aktuální informace, které přednesl předseda ČMOS PŠ F. Dobšík 

 

2) Zvolila   

a) pracovní komise ve složení: 
mandátová komise: I. Gubič, V. Brožová 
volební komise: R. Kočí, M. Pabjan 
návrhová komise: J. Aichinger, K. Dřevíkovská, E. Lošťáková 

 
b) předsedu RV sekce:  Petra Pečenku 
 zástupce předsedy: Věroslavu Brožovou 
 
c) členy RV sekce za jednotlivé kraje ve složení: 
Praha  – Jiří Kovařík 
Středočeský – Jiří Aichinger 
Jihočeský  – Věroslava Brožová 
Plzeňský  – * * 
Karlovarský – Igor Gubič 
Ústecký  – Stanislav Kutálek 
Liberecký  – * * 
Královéhradecký – Josef Hovorka 
Pardubický – Marie Houdková 
Vysočina  – Rudolf Kočí 
Jihomoravský – Petr Pečenka 
Zlínský  – Milan Hendrych 
Moravskoslezský – František Hodný 
Olomoucký – Eva Lošťáková 

 

3) Ukládá 

a) delegátům konference 

• informovat členy svazu ve svém regionu o průběhu a závěrech volební konference 

• aktivně se zapojit svými návrhy, připomínkami a stanovisky do vnějších 

připomínkových řízení k zákonům, nařízením a vyhláškám vztahujícím se ke školství 

b) předsedovi sekce 

• projednat na Předsednictvu ČMOS PŠ problémy se zajišťováním delegátů na volební 

konference a návrhem členů RV sekcí 

• zorganizovat seminář pro členy sekce s fundovanými pracovníky MŠMT k aktuálním 

otázkám (prioritám MŠMT) 



c) výboru sekce 

• zřídit stálé komise pro dohled a připomínkování důležitých problémů českého školství, 

jako např. inkluze, kariérní systém, financování školství, školský zákon a prováděcí 

předpisy apod. 

4) Žádá 

a) vedení ČMOS PŠ 

• aby při jednání s MŠMT o reformě financování přímých výdajů regionálního školství 

a společného vzdělávání dětí, žáků a studentů prosazovalo zásady transparentnosti 

projednávané problematiky a většinové názory členů ČMOS PŠ a vždy odmítalo 

snahy, které by vedly ke snižování úrovně českého školství 

• aby při projednávání legislativních úprav a přípravy společného vzdělávání 

prosazovalo důsledné zajištění finančních prostředků pro připravované změny; a to 

nejen na zafinancování podpůrných opatření, ale také na zvýšení platového 

ohodnocení pedagogů, pro něž bude společné vzdělávání představovat zvýšení nejen 

pedagogické, ale i administrativní zátěže 

a) sekretariát ČMOS PŠ, aby zasílalo návrhy právních norem v připomínkových řízeních 

všem členům republikového výboru 

 

5) Schvaluje 

- program RK sekce 

- prohlášení delegátů RK (viz příloha) 

- usnesení 

 

6) Doporučuje 

- ředitelům škol a školských zařízení a ostatním pedagogickým pracovníkům využívat 

v oblasti dalšího vzdělávání školení a semináře organizované ČMVZ, s. r. o. 

 

7) Děkuje 

- Mgr. S. Kutálkovi za dlouholetou a odpovědnou činnost ve funkci předsedy RV sekce 

 

 

Podpisy členů návrhové komise:  

J. Aichinger v. r. 

K. Dřevíkovská v. r. 

E. Lošťáková v. r. 

 


