
USNESENÍ 
 

Republiková konference sekce seniorů ČMOS PŠ 
v Praze dne 19. 1. 2016 

 
1) Bere na vědomí 

- zprávu republikového výboru o činnosti sekce seniorů (přednesla M. Návratová) 

- zprávu mandátové komise o účasti 26 delegátů, tj. 86,6 % 

- aktuální informace, které přednesl(a): 

• předseda ČMOS PŠ F. Dobšík 

• místopředsedkyně ČMOS PŠ M. Seidlová 

• Dr. Zdeněk Pernes (předseda RS ČR) 

• Informaci o způsobu volby členů 

 

2) Zvolila   

a) pracovní komise ve složení: 
mandátová komise: S. Horáková, M. Randáčková, V. Pochylá 
volební komise: M. Šuláková, A. Saiková, P. Šperlingová 
návrhová komise: J. Nevyjelová, M. Beňová, R. Šalamonová 

 

b) předsedu RV sekce:  Marii Návratovou 
 zástupce předsedy: Růženu Ryglovou 
 

c) členy RV sekce za kraj: 
Praha  – Jindřiška Nevyjelová 
Středočeský – Růžena Šamanová 
Jihočeský  – Alena Saiková 
Plzeňský  – Jiřina Karlovcová 
Karlovarský – Alena Rothová 
Ústecký  – Pavla Šperlingová 
Liberecký  – Milada Beňová 
Královéhradecký – Růžena Ryglová 
Pardubický – Jana Šauerová 
Vysočina  – Marie Randáčková 
Jihomoravský – Jaroslava Gečová 
Zlínský  – Marta Šuláková 
Moravskoslezský – Marie Návratová 
Olomoucký – Jaroslava Bergerová 

 

3) Ukládá 

a) republikovému výboru sekce 

• zastupovat zájmy seniorů v ČMOS PŠ, ČMKOS a RS ČR 

• propagovat činnost seniorů – odborářů v regionálním tisku, měsíčníku Doba seniorů i 

Týdeníku Školství 

b) delegátům konference 

• předat informace o jednání a volbě konference v regionu 



• spolupracovat s dalšími organizacemi seniorů ve svém působišti 

• aktivně se zapojit do akcí, které mají za úkol získávat nové členy do organizací ČMOS 

PŠ 

c) předsedovi sekce 

• zastupovat zájmy seniorů v Předsednictvu ČMOS PŠ, ČMKOS a RS ČR na celostátní 

úrovni i v regionech 

• propagovat činnost seniorů – odborářů v regionálním tisku, měsíčníku Doba seniorů i 

Týdeníku Školství 

 

4) Žádá 

a) vedení ČMOS PŠ  

• dále jednat na Předsednictvu ČMOS PŠ o otázkách týkajících se seniorů-odborářů 

• M. Seidlovou o vypracování výkladu k poskytování příspěvku z FKSP seniorům – 

bývalým zaměstnancům 

b) Předsednictvo ČMOS PŠ 

• projednat snížení členských příspěvků na úroveň roku 2015, neboť Sněm ČMKOS na 

svém jednání 24. 11. 2015 schválil změnu statutu ČMKOS od 1. 1. 2016 (zrušení 

odvodu čl. příspěvků za důchodce-seniory) 

 

5) Schvaluje 

• program koference 

• volbu pracovních komisí a zprávu mandátové komise 

• zprávu o činnosti sekce 

• volbu členů RV, předsedkyně RV a zástupce předsedkyně RV 

• zástupce sekce v ADO M. Návratovou a J. Nevyjelovou 

• usnesení 

 

6) Děkuje 

- dosavadním členům RV sekce za práci ve výboru 

- vedení ČMOS PŠ za podporu při jednáních na všech úrovních (MŠMT, vláda, 

Parlament ČR) v otázkách důležitých pro seniory 

 

Podpisy členů návrhové komise:  

J. Nevyjelová v. r. 

M. Beňová v. r. 

R. Šalamonová v. r. 


