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Odbory: jsme připraveni stávkovat
Zásadním požadavkem odborů je zlepšení
výdělků pedagogických pracovníků tak, aby
jejich průměrný plat do konce roku 2020
dosahoval minimálně 130 % celostátní průměrné mzdy. Toto bylo slíbeno jak bývalou
ministryní školství Kateřinou Valachovou,
tak premiérem Bohuslavem Sobotkou.
Předběžný návrh státního rozpočtu pro rok
2018 však nesplňuje dané sliby, odbory
jsou proto připraveny i stávkovat, říká předseda ČMOS PŠ František Dobšík. Celé
jeho vyjádření lze zhlédnout na videu.
(Pro video lze kliknout i na fotografii, je aktivní)

Zákon o pedagogických pracovnících:
Poslanci zatím nerozhodli
Poslanci zatím nerozhodli o dalším osudu zákona o pedagogických pracovnících. Předlohu, schválenou Parlamentem České Republiky,
jim s úpravami vrátil Senát ČR. V úterý, 27. 6.
2017, měla poslanecká sněmovna o návrhu opět
hlasovat. Nakonec se však k projednání nedostali. Vrátí se k němu až 11. července. V zásadě

jsou možné následující zákonné varianty:

Video naleznete na webu ČMOS PŠ zde:

Poslanci schválí úpravu, navrženou Senátem ČR. K tomu stačí nadpoloviční většina
hlasů všech přítomných. O úpravě musí hlasovat jako o celku, nemohou schválit pouze
některé části. Nebo neschválí senátní návrh
a prosadí původní parlamentní návrh. K tomu již potřebují nejméně 101 hlasů. Nebo
neschválí nic a zákonná norma, o které se
diskutuje a která se připravuje v podstatě již
deset let, takříkajíc „spadne pod stůl“. (red)

Stalo se - Tripartita jednala o financování školství
• další

Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje jednal dne 26. 6. 2017. Informujeme o důležitých bodech jednání:
V „Předběžném návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol na léta 2018 – 2020“
je pro MŠMT určeno zvýšení celkem o 12,7
mld. Kč proti střednědobému výhledu.
K pokrytí požadavků MŠMT na rok 2018
však chybí ještě cca 17 mld. Kč.
Rozpočtově je zatím zabezpečeno:
• zvýšení platů nepedagogických pracovníků

10% nárůst tarifních platů nepedagogických a pedagogických pracovníků,
• kariérní systém pedagogických pracovníků
• snížení počtu žáků ve výchovné skupině
Rozpočtově není zabezpečeno:
• navýšení rozpočtu pro vysoké školy
• 15% nárůst průměrného platu pedagogických pracovníků (pouze 10% nárůst tarifu)
• podpora dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami (inkluze)
• navýšení platů inspekčních pracovníků (ČŠI)
• investice do nových kapacit MŠ A ZŠ
• nárůst pro soukromé a církevní školy.
Účastníci tripartity se shodli na podpoře
kroků MŠMT ohledně zajištění priorit resortu školství na rok 2018 a zvláště požadují 15% navýšení platů pedagogů.

Akce - Seminář ke kariérnímu systému
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Od členů svazu vzešel požadavek na zorganizování dalšího semináře ke kariérnímu systému. Seminář „Kariérní systém“ se konal
ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 9:30 hodin
v budově SMOSK v Praze. Zúčastnil se ho
mj. náměstek pro řízení sekce vzdělávání
MŠMT Mgr. Václav Pícl. Přítomno bylo několik desítek pedagogů, učitelů i ředitelů škol,
které problematika zajímá. Fotografie z akce
byly umístěny i na Facebooku ČMOS PŠ.
(Pro fotogalerii klikněte na obrázek)

Celou fotogalerii naleznete také na Google+

Anotace
Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 25/2017
Odbory se soustředí na
zvýšení školského rozpočtu
Nejdůležitějším úkolem pro následující období je pro nás zvýšení rozpočtu školství
na rok 2018. V předběžném návrhu státního rozpočtu však zatím není počítáno se
slibovaným navýšením prostředků pro školství v patřičné výši…. Celý komentář naleznete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 25/2017 na
adrese: www.tydenik-skolstvi.cz.

Vzdělávání - Informace

Participace žáků a studentů na fungování škol

Termín „Oblastní konference - OOJ Brno a
Brno - Venkov“ a data
dalších akcí …
(Klikněte na ikonku)

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, zaměřenou na participaci žáků a studentů na fungování a rozvoji
základních, středních a vyšších odborných škol. Celá tematická zpráva ve formátu elektronické publikace je
k dispozici na webových stránkách České školní inspekce.
Adresa: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematickazprava-Participace-zaku-a-studentu-na-fu
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