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 U S N E S E N Í 

Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA 

z jednání ve dnech 6. 11. – 7. 11. 2019 

Byla přijata následující usnesení: 
 
Národní rada Unie školských asociací CZESHA 

projednala stav připravenosti financování regionálního školství a požaduje dořešit další sporné 
parametry, jako je např. financování nepovinných předmětů, výuka více zaměření v jedné třídě, 
personální zajištění (nepedagogičtí pracovníci) pracovišť praktického vyučování, výše 
nadtarifních složek platu v nárokové i nenárokové části atd. 
 
Hlasování: 

Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.  

 
 

Národní rada Unie školských asociací CZESHA 

apeluje na Poslaneckou sněmovnu, aby v rámci dalších jednání upravila rozpočet kapitoly 
školství s růstem platů pro rok 2020 u pedagogických pracovníků o 15 %, u nepedagogických 
pracovníků o 10 %, v souladu s usnesením č. 66 ze 4. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 
19. prosince 2017. 
 
Hlasování: 

Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.  

 
 
Národní rada Unie školských asociací CZESHA 

podporuje požadavek Asociace ředitelů základních škol na snížení přímé vyučovací povinnosti 
ředitelů základních škol na stejnou míru jako u ředitelů středních škol. 
 
Dále doporučuje řešit snížení úvazku přímé pedagogické činnosti také u ředitelů samostatných 
domovů mládeže a internátů. 
 
Hlasování: 

Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.  
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Národní rada Unie školských asociací CZESHA 

vzala na vědomí sloučení NIDV a NÚV. Upozorňuje na to, že je nutné zachovat ty agendy obou 
stávajících institucí, které mají přímý dopad na kvalitu vzdělávacího a výchovného procesu ve 
školách a školských zařízeních. 
 
Hlasování: 

Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.  

 
 
Národní rada Unie školských asociací CZESHA 

podporuje návrh MŠMT na zachování volitelnosti mezi cizím jazykem a matematikou ve 
společné části maturitní zkoušky. 
 
Hlasování: 

Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0.  

 
 
Národní rada Unie školských asociací CZESHA 

bere na vědomí zprávu předsedy Ing. Jiřího Zajíčka o plnění usnesení z minulého jednání NR, 
které proběhlo dne 14. 5. 2019. 
 
Národní rada Unie školských asociací CZESHA 

schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2019 a schvaluje navržený rozpočet pro rok 2020.  
 

Hlasování: 

Z 12 přítomných členů - pro hlasovalo 12, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Zapsala: Mgr. Romana Studýnková 

Ověřil: Mgr. Jan Mareš, MBA 

 

 

 

Rytířsko 6. 11. 2019 

 

 

Ing. Zajíček, v. r. 
předseda Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA 


