USNESENÍ
Republiková konference sekce mladých ČMOS PŠ v Praze dne 24. 11. 2017
1. Bere na vědomí
 zprávu mandátové komise o účasti 7 delegátů
 aktuální informace, které přednesl Mgr. František Dobšík a Mgr. Markéta Seidlová
2. Zvolila
a) pracovní komise ve složení
 mandátová komise: Filip, Kaplán, Havlíček
 volební komise: Navrátil D., Navrátil M., Lukešová
 návrhová komise: Onderková, Janda, Horník
b) předsedu RV sekce: Michal Horník (výkon funkce od 1. 1. 2018)
c) zástupce předsedy: David Navrátil (výkon funkce od 1. 1. 2018)
d) členy RV sekce:
 Praha – L. Ulrych
 Karlovarský – K. Janda
 Liberecký – V. Filip
 Královéhradecký – M. Havlíček
 Pardubický – M. Horník
 Moravskoslezský – D. Onderková
 Olomoucký – D. Navrátil
e) hosty RV
3. Ukládá
a) republikovému výboru sekce
úkoly uvedené v 3b, dále Lukáši Ulrychovi zjistit možnosti spolupráce s FES
b) delegátům konference
vypracovat prezentaci vč. loga, programu a sloganu na verzi com, oslovení
pedagogických fakult s možností prezentace odborové činnosti do 31. 8. 2018, podílet
se na přípravě kampaně na VŠ v rámci svého kraje, připravit FB stránky a přihlásit se
do FB skupiny Mladí ČMOS PŠ
c) předsedovi sekce
zajistit kontrolu a koordinaci úkolů uvedených v 3a a 3b, zjistit možnosti financování
sekce mladých
4. Žádá
a) vedení ČMOS PŠ
o zjištění informací týkajících se stránky Mladí ČMOS PŠ, o zaslání e-mailových
kontaktů všem členům výboru, o zjištění možnosti uspořádat neformální setkání na
jaře 2018
b) Předsednictvo ČMOS PŠ
o výzvu předsedům KROS a OROS, kteří nemají delegáta republikové konference,
aby neprodleně zajistili tyto zástupce
o o výzvu KROS KROS k poskytnutí součinnosti v kampani sekce mladých
5. Schvaluje
a) volbu předsedy a zástupce předsedy
6. Děkuje
a) Mgr. F. Dobšíkovi a Mgr. M. Seidlové za poskytnuté aktuální informace
b) dosavadnímu předsedovi sekce za odvedenou práci
Podpisy členů návrhové komise:
D. Onderková v. r.
M. Horník v. r.
K. Janda v. r.

