
USNESENÍ 
 

Republiková volební konference 
profesní sekce nepedagogických pracovníků ČMOS PŠ konané dne 22. 1. 2015 v Paze 

 
1. Bere na vědomí 
- zprávu mandátové komise o účasti 27 delegátů, tj. 67,5 % ze 40 pozvaných delegátů 

(omluveno 6, bez omluvy 7 delegátů) 
- způsob volby delegátů a náhradníků VII. sjezdu ČMOS PŠ, seznámení s volebním řádem 
- aktuální informace o činnosti sekce nepedagogických pracovníků D. Čáslavová  
- aktuální informace o činnosti předseda ČMOS PŠ Mgr. F. Dobšík 
- aktuální informace místopředsedkyně ČMOS PŠ Mgr. Markéta Seidlová 
- informace předsedy ČMKOS J. Středuly 
- informace I. Tacince k BOZP 
- dlouhodobé cíle profesní sekce nepedagogických pracovníků na léta 2015 - 2019 
- přípravu konference k 70. výročí školního stravování 
- diskusní příspěvky delegátů 

  
2. Zvolila  
a) pracovní komise ve složení: 
mandátová komise: Ivan Tacinec, Jana Kauerová, Pavel Hajžman  
volební komise: Dagmar Trtková, Marie Bieleszová, Jaroslava Kafková 
návrhová komise: Helena Svobodová, Váslav Herout, Alexandr Bugner  
 
delegáty VII. sjezdu ČMOS PŠ: Čáslavová Dagmar, Tacinec Ivan, Herout Václav, Kauerová 
Jana, Bieleszová Marie, Havelková Marcela, Trtková Dagmar 
 
náhradníky VII. sjezdu ČMOS PŠ: Honzák Petr, Berková Šárka 
  
3. Ukládá 
a) delegátům konference 
• sledovat webové stránky ČMOS PŠ a další informace publikované v Týdeníku Školství  
• aktivně se zapojit do všech připomínkových řízení, týkajících se především 

nepedagogických pracovníků 
• zapojit se do akce k 70. výročí školního stravování. 
• získávat nové členy do odborové organizace a informovat je o činnosti sekce NP 
• informovat členy ČMOS PŠ a KROS ve svém regionu o průběhu a závěrech dnešní 

volební konference.  
 

b) předsedkyni sekce 
• účastnit se i nadále všech jednání týkajících se nepedagogických pracovníků a prosazovat 

požadavky nepedagogických pracovníků 
• zapojit se do přípravy mezinárodní konference k 70.výročí školního stravování 
 
4. Žádá 
a) vedení ČMOS PŠ  

• hájit zájmy nepedagogických pracovníků 
• zjistit možnost čerpání fondů ESF pro nepedagogické pracovníky 
• prosazovat zlepšení platových i pracovních podmínek nepedagogických pracovníků 
 



5. Schvaluje 
• program volební konference profesní sekce nepedagogických pracovníků 
• volbu pracovních komisí  
• zprávu mandátové komise 
• volbu delegátů a náhradníků na VII. sjezd ČMOS PŠ 
• dlouhodobé cíle sekce na léta 2015–2019 
• návrh na předsedu ČMOS PŠ Mgr. Františka Dobšíka 
• návrh na místopředsedkyni ČMOS PŠ Mgr. Markétu Seidlovou 
• návrh na členku revizní komise paní Marii Polákovou 
• usnesení konference ze dne 22. 1. 2015 

 
6. Děkujeme 
Vedení svazu za podporu a obhajobu nepedagogických pracovníků a právnímu oddělení za 
dosavadní práci, bez které by se nám nepodařili prosadit dosažené úspěchy. 
 
 
Podpisy členů návrhové komise:  
Helena Svobodová v. r. 
Václav Herout v. r. 
Alexandr Bugner v. r. 
 


