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Zápis z jednání RV prof. sekce SŠ  

konaného dne 4. listopadu 2022 v  Praze 
 

 

Přítomni: Mgr. Dalibor Horváth (člen sekce), PaedDr. Jarmila Kubelková (členka sekce), 

Mgr. Petr Lukášek (místopředseda sekce), Mgr. Zdeňka Märcová (členka sekce),  

Mgr. Radka Mrklasová (členka sekce), Mgr. Hynek Otava (člen sekce), Mgr. David Polčák 

(předseda sekce), Mgr. Soňa Prošková (členka sekce), Mgr. Eva Sedlačíková (členka sekce), 

Mgr. Jitka Soutnerová (členka sekce), PaedDr. Růžena Veselá (členka sekce),  

Mgr. Libuše Zochová (členka sekce). 

Hosté: Mgr. František Dobšík (předseda ČMOS PŠ), Mgr. Markéta Seidlová 

(místopředsedkyně ČMOS PŠ); Mgr. Zdeňka Bednářová (místopředsedkyně KROS Praha;  

za PaedDr. Věru Běláčkovou). 

Zápisem pověřen: Mgr. David Polčák (předseda sekce). 

Ověřením zápisu pověřena: PaedDr. Růžena Veselá (členka sekce). 

 

 

 

1. Projednání a schválení programu schůze:  Účastníci jednání jednohlasně schválili jeho 

program v tom znění, v jakém byl uveden v pozvánce. Oproti pořadí uvedeném na pozvánce 

byl předřazen bod č. 8 (Informace z vedení ČMOS PŠ), který se stal bodem č. 3. Dále již bylo 

pořadí ostatních bodů zachováno. 

2. Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu:  Ověřovatelkou zápisu byla zvolena paní 

PaedDr. Růžena Veselá, členka sekce. 

3. Informace z vedení ČMOS PŠ: Účastníkům jednání byly poskytnuty informace 

k připravovanému státnímu rozpočtu se zřetelem na oblast školství (varianty postupného 

navyšování platů ped. pracovníků, aby bylo dosaženo 130 % průměrné hrubé mzdy), k novele 

zákona o pedagogických pracovnících, k problematice ONIV (0,5 mld. převedeno), k poměru 

platů pedagogických pracovníků vůči ostatním vysokoškolsky vzdělaným pracujícím  

(podle OECD jsou ped. pracovníci na 78 %), k zachování poměru nárokové a nenárokové 

složky v platech pedagogických pracovníků (ČMOS PŠ zastává názor, že není nutné posilovat 

nenárokovou složku – současný stav je 80 % nároková složka a 20 % nenároková složka). 

4. Příprava RK – sestavení návrhu členů komise mandátové, volební a návrhové:  

Komise byly zvoleny v tomto složení: 

mandátová – PaedDr. Jarmila Kubelková, členka sekce, Mgr. Eva Sedlačíková, členka sekce; 

volební – Mgr. Petr Lukášek, místopředseda sekce, Mgr. Jitka Soutnerová, členka sekce; 

návrhová – PaedDr. Věra Běláčková, členka sekce, Mgr. Libuše Zochová, členka sekce. 

Hlasováním bylo přijato datum 13. ledna 2023 (pátek) jako termín konání republikové 

konference SŠ. 

5. Příprava na IX. sjezd ČMOS PŠ – sestavení návrhu delegátů, jejich 

náhradníků: Návrh delegátů a jejich náhradníků byl sestaven a hlasováním přijat takto: 

delegáti – PaedDr. Věra Běláčková, členka sekce, Mgr. Dalibor Horváth, člen sekce,  

PaedDr. Jarmila Kubelková, členka sekce, Mgr. David Polčák, předseda sekce,  

Mgr. Soňa Prošková, členka sekce, Mgr. Eva Sedlačíková, členka sekce, Mgr. Jitka Soutnerová, 

členka sekce, PaedDr. Růžena Veselá, členka sekce, Mgr. Libuše Zochová, členka sekce; 

náhradníci – Mgr. Zdeňka Märcová, členka sekce, Mgr. Hynek Otava, člen sekce. 

Jména dalších tří náhradníků budou doplněna na lednové republikové konferenci. 

6. Diskuse ke sjezdovým materiálům – stanovy, finanční řád, program  

a dlouhodobé cíle sekce: Účastníci jednání byli upozorněni na možnost připomínkování 

sjezdových materiálů. Mezi dlouhodobé cíle sekce byla zařazena revize jednotné maturitní 

zkoušky. 
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7. Integrace žákyň a žáků z Ukrajiny do českých středních škol:  Účastníci jednání 

konstatovali, že o integraci bohužel nelze hovořit, ve výuce odborných předmětů stále panuje 

jazyková bariéra, velmi podstatná je jazyková příprava těchto žákyň a žáků. Gymnázia takové 

problémy nemají. Významnou roli hraje přístup jednotlivých žákyň a žáků k učení i k docházce. 

Mnozí údajně upřednostňují ukrajinskou on-line výuku, která probíhá souběžně s naší. 

8. Postoj RV prof. sekce SŠ k  případnému zavedení distanční výuky v  roce 2023 

vynucené úsporou energií: Stanovisko zúčastněných členů sekce je v tomto případě 

jednoznačně zamítavé. 

9. Různé: Účastníci jednání prodiskutovali problematiku zavádění datových schránek. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 10. prosince 2022 

 

 

PaedDr. Růžena Veselá v. r.,   Mgr. David Polčák v. r., 

členka sekce        předseda sekce 


