
USNESENÍ 

 

Republiková republikové konference 

profesní sekce základní školství ČMOS PŠ v Praze dne 15. 9. 2017 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: Mgr. František Dobšík – předseda ČMOS PŠ 

 Mgr. Šťastná – právnička MŠMT 

 Mgr. Pohořelý – vedoucí oddělení ZV MŠMT 

 

pozváno – 34 delegátů, přítomno – 24 delegátů – 70,58 %, omluveno – 1, bez omluvy – 9 

 

1. Bere na vědomí 

 zprávu mandátové komise 

 aktuální informace – předseda ČMOS PŠ Mgr. František Dobšík – vyjednávání o navyšování 

platů – o 15% od 1. 11. 2017 – do tarifů; od 1. 1. 2018 do normativů, nové tarifní tabulky 

 vystoupení hostů  

o vyloučení žáka z vyučovacího procesu – na ZŠ je možné za předpokladu, že u žáka bude 

zajištěn dozor, ve vyhrocené situaci volat policii – právní ochrana během vyučování 

o opakující se problematické chování žáků odporující školnímu řádu, když zákonní zástupci 

nespolupracují se školou – řešit s OSPODem 

o Problematika komunikace školy a PPP, SPC a jejich doporučení škole – metodicky řídí 

NUV, zřizovatel kraj, kontroluje ČŠI. Pokud se zprávou nesouhlasí některá z dotčených 

stran – řešením je revize zprávy. Problematika přidělování asistentů a jejich úvazky. 

o Druhý povinný cizí jazyk – návrh aby byl pouze volitelný – není na pořadu dne, vůbec se 

neuvažuje. Žákům s PO může PPP a SPC změnit RVP tak, aby druhý cizí jazyk neměl vůbec 

nebo v omezené míře, ze 3. ročníku ho přesunout do vyššího ročníku – podle MŠMT je to 

možné – zjistit oficiálním dotazem. 

 informace o nových webových stránkách a publikování e-Zpravodaje 

 

2. Ukládá 

 předsedovi sekce: 

o sledovat úpravu příplatků za třídnictví 

o inicializovat úpravu tarifních tabulek 

 

3. Schvaluje 

 program republikové konference sekce ZŠ 

 usnesení republikové konference 

 

4. Děkuje 

 delegátům a hostům republikové konference za příspěvky do diskuse 

 

 

Zapsal: Mgr. Robert Kostěnec 

Ověřil: Mgr. Rostislav Kohut 


