USNESENÍ
Republiková konference profesní sekce VP a PŘO ČMOS PŠ
v Praze dne 23. ledna 2020
1)




Bere na vědomí
zprávu republikového výboru o činnosti sekce VP a PŘO v roce 2019 – přednesl Petr Pečenka
zprávu mandátové komise o účasti 73,91 % delegátů
aktuální informace, které přednesl předseda ČMOS PŠ František Dobšík

2)
a)




Zvolila
pracovní komise ve složení:
mandátová komise: Věroslava Brožová, Marie Houdková
volební komise:
Milan Hendrych, Igor Gubič
návrhová komise: Eva Lošťáková, Josef Hovorka

b) předsedu RV sekce: Petra Pečenku
c) zástupce předsedy: Věroslavu Brožovou
d)















členy RV sekce za kraj:
Praha
Ivo Mlejnecký
Středočeský
--Jihočeský
Věroslava Brožová
Plzeňský
--Karlovarský
Stanislav Kutálek
Ústecký
Ctirad Vaník
Liberecký
--Královéhradecký Josef Hovorka
Pardubický
Marie Houdková
Vysočina
Alena Cahová
Jihomoravský
Petr Pečenka
Zlínský
Milan Hendrych
Moravskoslezský - - Olomoucký
Eva Lošťáková

3) Ukládá
a) republikovému výboru sekce
 podílet se na přípravě vzorové Kolektivní smlouvy s návrhem možných kritérií pro navržení
odměn a osobních příplatků
 sledovat realizaci novel zákona č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb.
b) delegátům konference
 informovat členy svazu ve svém regionu o průběhu a závěrech volební konference
 aktivně se zapojit svými návrhy, připomínkami a stanovisky do vnějších připomínkových řízení
k zákonům, NV a vyhlášek, vztahujících se k oblasti školství

c) předsedovi sekce
 požadovat při nejbližším jednání vedení ČMOS PŠ s MŠMT, aby MŠMT připravilo a zaslalo
dopis zřizovatelům, týkající se přiznávání nadtarifních složek ŘŠ
 při jednání zainteresovaných stran a na jednáních Předsednictva ČMOS PŠ prosazovat
zlepšování pracovních podmínek, především:
o prosazovat zlepšení nastavení parametrů jednostranné inkluze (vyloučené lokality,
víceletá gymnázia, agresivní žáci, …)
o při vyjednáváních navyšování objemu prostředků na platy požadovat optimálně celý
vyjednaný objem do tarifů
 spolupodílet se s vedením ČMOS PŠ na připomínkování přípravy budoucích pedagogů
 spolupracovat na zpracování jednoduchého dotazníku pro zjišťování objemu finančních
prostředků – nárůstu tarifu i nenárokových složek, např. % na osobu
 požádat vedení KROS Libereckého a Plzeňského kraje o stálého hosta na RV VP a PŘO
4) Žádá
Vedení ČMOS PŠ
 při projednávání kampaně zlepšování podmínek věnovat pozornost nejen finančním
prostředkům, ale i inkluzi a přípravě budoucích pedagogů
 zjistit dotazem na MŠMT, jakým způsobem povedou připravované změny NV č. 75/2005 Sb.
k zajištění vyšší kvality vzdělávání?
Předsednictvo ČMOS PŠ
 aby při projednávání dalšího postupu v kampani za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců
ve školství kladlo důraz nejen na finanční ohodnocení, ale také na problematiku „jednostranné“
inkluze a přípravu budoucích pedagogů na vysokých školách
5) Schvaluje
 program republikové konference sekce RV a PŘO
 výsledky voleb členů do RV VP a PŘO, předsedy a místopředsedkyně
6) Bere na vědomí
 člen Karel Folber – KROS Středočeský kraj – se do zvolení delegátem na oblastní konferenci
OOJ Střední Čechy – západ bude účastnit jednání RV VP a PŘO jako stálý host
7) Zásadně odmítá připravovanou novelu zákona č. 563/2004 Sb.
 stále trváme na tom, že snižování kvalifikačních předpokladů není cestou k zajištění kvality
vzdělávání
8) Děkuje
 Petru Pečenkovi za odpovědnou činnost ve funkci předsedy republikového výboru profesní
sekce VP a PŘO v uplynulém období
Podpisy členů návrhové komise:
Eva Lošťáková v. r.
Josef Hovorka v. r.

