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e-Zpravodaj ČMOS PŠ: Důležité informace na jednom místě 

Od kdysi propracovaných volebních programů nastal 
posun k jednoduchým líbivým volebním heslům – tím 
se vyznačují kampaně politických stran v roce 2017.  
 

 

Celý dokument „Programy politických stran pro 
volby do PSP ČR z pohledu základních pro-
gramových linií ČMKOS“ naleznete zde: 

Programy politických stran pro volby do PSP ČR z 
pohledu základních programových linií ČMKOS se 
nazývá dokument, zpracovaný analytickým oddělením 
Českomoravské konfederace odborových svazů. Co 
hlavní politické strany slibují a čím se vyznačuje letošní 
volební kampaň do Poslanecké sněmovny ČR? Novým 
rysem například je, že na rozdíl od předchozích let 
ustupují komplexní, obsáhlé a dlouhodobě propracová-
vané volební programy jednotlivých politických stran 
do pozadí, strany se soustřeďují na jednoduchá hesla. 

Celý článek o jednání ETUCE v Rize             
naleznete na www stránkách svazu zde: 

Když ptáčka lapají aneb co slibují politické strany před volbami 

 

Ve dnech 27. - 29. září 2017 se v Rize v Lotyšsku 
konal Kulatý stůl pro střední a východní Evropu. 
Kulatý stůl organizuje ETUCE, evropská sekce Educa-
tion International, každé dva roky. Tento rok bylo té-
matem kulatého stolu posilování odborových sva-
zů ve vzdělávání a vyrovnávání se se sociální krizí 
v zemích střední a východní Evropy. 
U kulatého stolu si přes sedmdesát zástupců odboro-
vých svazů vyměnilo zkušenosti, jak se vyrovnávat 
s výzvami jako je neustálé podfinancování vzdělávání, 
zhoršování pracovních podmínek zaměstnanců ve 
vzdělávání. Dalšími tématy byly například limity vyjed-
návání v rámci sociálního dialogu, porušování sociální-
ho dialogu a porušování lidských a odborových práv 
v některých zemích střední a východní Evropy, nárůst 
pravicového populismu a politický neklid, vedoucí 
v některých zemích k segregaci ve společnosti. 

Na setkání vystoupil i předseda ČMOS PŠ František 
Dobšík. Promluvil mj. o financování školství v ČR, akci 
Konec Levných Učitelů. Na fotografii je společně s Do-
rotou Obidniak, členkou polské delegace. Chcete-li 
zhlédnout fotogalerii, zachycující účastníky kulatého 
stolu v Rize, klikněte na foto, je aktivní. 

Jak již sami jistě víte, celý tento dlouhý příběh má po 
několika zápletkách pozitivní závěr pro rok 2018. Ale 
nekončí, stejně tak kampaň Konec Levných Učitelů 
směřující k tomu, abychom v roce 2020 byli na 130 % 
průměrného platu v hospodářství. Tento požadavek se 
modifikovaně objevuje ve volebních programech všech 
politických stran a hnutí. Jedná se o velmi silný veřejný 
příslib, chybí mi však harmonogram či jízdní řád, jak k 
tomu do roku 2020 dojde.  
 

Poslanecká sněmovna by měla změnit střednědobé 
výhledy a zohlednit navýšení kapitoly školství. Příběh 
15% navýšení platů se naplnil, očekávání pedagogů 
výrazného zlepšení úrovně platů trvá. Odbory nebudou 
stát stranou, z nebe další zvýšení nespadne jen tak. 

Z NEBE DALŠÍ ZVÝŠENÍ NESPADNE 
 

Přidání pedagogům od 1. listopadu  
má svůj příběh. Zvýšení tarifních 
platů o 15 % je splátka dlouhodobé-
ho dluhu státu vůči učitelům a peda-
gogům, příběh však musí mít pokra-
čování. Ale vraťme se na začátek. 

 

Za uvedení do děje považuji Deklaraci Českomoravské-
ho odborového svazu pracovníků školství na podporu 
zkvalitňování podmínek a úrovně vzdělávání v ČR, kte-
rou schválili účastníci na mezinárodní konferenci k pa-
desátému výročí Charty učitele 30. září 2016. Mimo jiné 
jsme opakovaně požadovali v souladu s usnesením 
OECD finančně zajistit zkvalitnění vzdělávání zvýšením 
podílu HDP na vzdělávání tak, aby byl v horizontu čtyř 
let srovnatelný s vyspělými státy EU, tedy ve výši nej-
méně 6 % v roce 2020. Požadovali jsme výrazný nárůst 
platů pedagogických pracovníků. 

Článek předsedy ČMOS PŠ  Františka Dobšíka 
byl v originálu otištěn v Učitelských novinách. 
Celý jeho text naleznete na Google+ zde:  

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
http://skolskeodbory.cz/programy-politickych-stran-pro-volby-do-ps-p-cr-z-pohledu-zakladnich-programovych-linii-cmkos
http://skolskeodbory.cz/programy-politickych-stran-pro-volby-do-ps-p-cr-z-pohledu-zakladnich-programovych-linii-cmkos
http://skolskeodbory.cz/kulaty-stul-etuce-pro-stredni-a-vychodni-evropu
http://skolskeodbory.cz/kulaty-stul-etuce-pro-stredni-a-vychodni-evropu
https://www.flickr.com/photos/etuce/sets/72157660945781728
https://plus.google.com/collection/YT_TVE
https://plus.google.com/collection/YT_TVE


 

2  

 

 

 
Telefon: +420 234 130 200  
E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz 

Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství 
Senovážné náměstí 23 
110 00 Praha 1   

Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se  

Číslo vydání 12/2017  
Vyšlo 18. 10. 2017 
Starší čísla naleznete zde 

Buďte s námi v kontaktu :-) 

Vážené kolegyně a kolegové, 
 

jistě vám neušlo, že v posledních měsících rozšiřujeme  
skupinu elektronických médií, kterými se snažíme in-
formovat jak vás, členy svazu, tak i  okolní veřejnost o 
našich aktivitách, názorech, záměrech. K Facebooku 
ČMOS PŠ a Facebooku „Konec levných učitelů“ přibyl 
nyní i Twitter svazu. Možná se ptáte, proč přidáváme 
další způsoby komunikace? Protože chceme, abyste s 
námi byli co nejvíce v kontaktu. A to takovým způso-
bem, na jaký jste zvyklí, a který vám vyhovuje nejlépe. 
Stačí si jen vybrat. Přestože každé médium informuje 
poněkud jiným způsobem o ne vždy stejných záležitos-
tech, hlavní a zásadní informace budou společné.  

 

Buďte s námi v kontaktu!  

Začněte sledovat Twitter svazu, stačí jen klik-
nout na aktivní symbol Twitteru zde:  

Chcete-li sledovat informace na Facebooku 
ČMOS PŠ, klikněte na aktivní ikonku zde: 

Zájemcům o finanční a koncepčních otázky 
školství je určen Facebook „Konec levných 
učitelů“ zde:                                          

Sledujte Twitter ČMOS PŠ, nebo klikněte na “To se 
mi líbí“  některého  z  Facebooků, uvedených níže, 
a zahajte elektronickou komunikaci s námi . 

Dokumenty 

Pouze sliby STAN, Realistů a s určitou nejistotou i 
TOP09 by znamenaly výrazný posun České republiky 
z posledního místa v rámci EU a OECD co do učitel-
ských platů v relaci k platům ostatních vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků.                                                   

Pouze programy ČSSD, KDU-ČSL, SPD a SZ prezen-
tují příslib v relaci vůči ostatním platům, což je věro-
hodnější, než příslib absolutní úrovně platů (ODS, 
STAN, Realisté). Ani jeden program však nedává 
věrohodnější příslib, že by se učitelské platy moh-
ly držet na výrazně vyšší úrovni v horizontu del-
ším, než bude funkční období nově zvolené Posla-
necké sněmovny. 

(Pozn. red: Studie byla zpracována v rámci Institutu 
pro demokracii a ekonomickou analýzu.) 

Platy učitelů ve volebních programech:  
přehled a rozbor (Idea pro volby 2017) 

 

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou studii, kte-
rá mapuje a rozebírá, do jaké míry volební programy 
významnějších politických stran pro volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 
poskytují odpovědi na sedm klíčových otázek, týkají-
cích se platů a dalších pracovních podmínek učitelů. 

Většina volebních programů akcentuje nízké učitel-
ské platy jako problém a potřebu jejich výraznějšího 
navýšení. Většina slibů odpovídá navýšení učitel-
ských platů v řádu 18–20 % proti současnosti. 

Celou studii naleznete v elektronické formě  
na www  stránkách ČMOS PŠ, klikněte  zde: 
(Později v rubrice KE STAŽENÍ) 

Anotace – Vládní nařízení k navýšení platů 

Nařízení vlády, týkající se navýšení 
platů pedagogických pracovníků, bylo 
zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 19. 
října 2017. Nařízení nabývá účinnosti 
1. listopadu 2017. 
 

Konkrétně jde se o „Nařízení vlády ze dne 25. září 
2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Kromě platů jsou v něm obsažena i další ustanove-
ní, která se týkají práce ve školství. Například jsou 
zde definovány skupiny prací podle míry ztěžujících 
vlivů pracovních podmínek. Přímá pedagogická čin-
nost je zařazena mezi práce se zvýšenou neuropsy-
chickou zátěží. 
 

Celé znění dokumentu naleznete na www 
stránkách ČMOS PŠ zde:  

 

https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
mailto:pecenka.petr@cmkos.cz?subject=Odhlasit%20zasilani%20Newsletteru%20CMOS%20PS
http://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni
http://www.e-sondy.cz/
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/?fref=ts
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://twitter.com/skolskeodbory
https://www.facebook.com/cmosps/
https://twitter.com/skolskeodbory
https://www.facebook.com/cmosps/
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/?fref=ts
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/?fref=ts
http://skolskeodbory.cz/platy-ucitelu-v-predvolebnich-programech
http://skolskeodbory.cz/platy-ucitelu-v-predvolebnich-programech
http://skolskeodbory.cz/nv-564-2006-sb-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-ucinnost-od-1-listopadu-2017
http://skolskeodbory.cz/nv-564-2006-sb-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-ucinnost-od-1-listopadu-2017

