
USNESENÍ 
 

Republiková konference profesní sekce nepedagogických pracovníků ČMOS PŠ 
v Praze dne 21. 1. 2016 

 
1) Bere na vědomí 
- zprávu republikového výboru o činnosti sekce nepedagogických pracovníků (přednesla 

D. Čáslavová) 
- zprávu mandátové komise o účasti 23 delegátů 
- aktuální informace, které přednesli: 

• předsedkyně sekce D. Čáslavová 
• předseda ČMOS PŠ F. Dobšík 
• místopředsedkyně ČMOS PŠ M. Seidlová 
• informace hostů (MŠMT J. Krmíčková) 

- diskusní příspěvky delegátů 
 

2) Zvolila   
a) pracovní komise ve složení: 

mandátová komise: I. Tacinec, J. Kauerová, B. Janoutová 
volební komise: H. Svobodová, V. Herout, P. Honzák 
návrhová komise: D. Trtková, D. Pečenková, V. Homolová 

 

b) předsedu RV sekce:     D. Čáslavovou 
 zástupce předsedy: J. Kauerová 
 

c) členy RV sekce za kraj: 
Praha  – Petr Honzák 
Středočeský – Václav Herout 
Jihočeský  – Jana Červencová 
Plzeňský  – Ivan Tacinec 
Karlovarský – Jana Kauerová 
Ústecký  – Danuše Pečenková 
Liberecký  – Helena Svobodová 
Královéhradecký – Věra Homolková 
Pardubický – Jaroslava Břízová 
Vysočina  – Alena Trojáková 
Jihomoravský – František Škápík 
Zlínský  – Milena Chaloupková 
Moravskoslezský – Marcela Podlesná 
Olomoucký – Dagmar Čáslavová 

 
3) Ukládá 

a) republikovému výboru sekce 
• prosazovat spolu s vedením svazu zájmy nepedagogických pracovníků 
• hledat možnosti a způsoby finančního zvýhodnění pro nepedagogické pracovníky 
• usilovat o uzavření vyšší kolektivní smlouvy pro zlepšení pracovních podmínek 

nepedagogických pracovníků 
b) delegátům konference 
• informovat členskou základnu o průběhu a výsledcích konference 
• seznámit se důkladně s materiály VII. sjezdu ČMOS PŠ 
c) předsedovi sekce 
• účastnit se všech jednání týkajících se nepedagogických pracovníků 
• hájit a vnímat problémy všech profesí sdružených v sekci nepedagogických 

pracovníků 
 



4) Žádá 
a) vedení ČMOS PŠ  
• hájit zájmy nepedagogických pracovníků 
• prosazovat zlepšení pracovních a finančních podmínek nepedagogických pracovníků 
• hledat možnosti uzavření vyšší kolektivní smlouvy pro zlepšení pracovních podmínek 

nepedagogických pracovníků 
• prosazovat postavení školních jídelen jako součásti vzdělávacího systému 
• zjistit možnost čerpání z fondů EU pro nepedagogické pracovníky 

 
5) Schvaluje 

• program RK sekce 
• volbu pracovních komisí a zprávu mandátové komise 
• zprávu o činnosti sekce 
• volbu členů RV, předsedy RV a zástupce předsedy RV 
• usnesení konference 
 

6) Děkuje 
- všem členům, kteří se aktivně podíleli na práci RV v uplynulém období 
- vedení svazu a právnímu oddělení za dosavadní obhajobu nepedagogických pracovníků 
- zaměstnancům sekretariátu za dobrou spolupráci a přípravu potřebných materiálů 
- všem odstupujícím členům za spolupráci, přeje hodně zdraví a úspěchů v pracovním 

i soukromém životě. 
 
7) Gratuluje nově zvoleným členům RV profesní sekce NP 
 
 

 

Podpisy členů návrhové komise:  

D. Trtková v. r. 

D. Pečenková v. r. 

V. Homolková v. r. 


