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Vážená kolegyně,  

vážený kolego, 

 

jistě jste již z médií zaznamenali, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

vyhlásil stávkovou pohotovost. Rádi bychom Vás v tomto dopise seznámili s důvody, které 

nás k tomuto kroku vedly. Zároveň bychom chtěli objasnit následující aktivity spojené 

s vyjádřením nesouhlasu s dosavadními výsledky vyjednávání s vládou ohledně navýšení 

finančních prostředků v kapitole školství v připravovaném rozpočtu na rok 2018. 

Vedení ČMOS PŠ jednalo s představiteli vlády o navýšení rozpočtu kapitoly školství již od 

dubna 2017. Náš požadavek na zvýšení platové úrovně pedagogických pracovníků tak, aby 

v roce 2020 dosahoval plat pedagoga 130 % průměrné mzdy v ČR, vláda neodmítla. 

Na jednání s vládou 21. srpna 2017 zazněl opět požadavek odborů na navýšení platových 

tarifů, a to o 10 % od 1. listopadu 2017 všem zaměstnancům veřejného sektoru a o 15 % 

pedagogům též od 1. listopadu 2017. Koaliční rada 4. září 2017 o požadavcích na navýšení 

objemu finančních prostředků pro kapitolu školství nerozhodla. Českomoravský odborový 

svaz pracovníků školství však očekával, že v duchu podpory, vyjadřované požadavku na 

zvýšení platů pedagogů ze strany vládních činitelů, bude i konáno. Z tohoto důvodu předseda 

ČMOS PŠ F. Dobšík vyhlásil stávkovou pohotovost. 

Pokud se ani na následném jednání vlády 11. září 2017 nerozhodne o navýšení platových 

tarifů o 15 % pro učitele od 1. listopadu 2017, budou naplněny všechny důvody k vyhlášení 

stávky. 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

vyzýváme Vás k aktivní podpoře našich požadavků na zlepšení úrovně odměňování práce 

zaměstnanců. Nelze již déle přihlížet tomu, že sliby politických představitelů o školství jako 

prioritě nejsou naplňovány. Pokud se sami nepostavíme za naplnění našich požadavků, 

nemůžeme do budoucna očekávat, že někdo zlepšení úrovně odměňování prosadí za nás. 

V příloze Vám zasíláme metodické výklady, jež by Vám měly pomoci při organizaci 

protestních aktivit na Vaší škole. 

Věříme, že pokud dojde k vyhlášení stávky, aktivně se zapojíte nejen Vy, ale dokážete získat 

pro společnou věc i další kolegy. Oslovili jsme také ředitelky a ředitele škol a školských 

zařízení s žádostí o podporu stávkové činnosti. 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. František Dobšík 

předseda ČMOS PŠ 
 

 


