e-Zpravodaj ČMOS PŠ: Důležité informace na jednom místě

NAPO pro učitele
S využitím populární postavičky NAPO ze stejného animovaného seriálu zpracovala Evropská agentura pro BOZP
spolu s konsorciem NAPO sérii výukových materiálů pro
učitele o otázkách BOZP. Materiály jsou zaměřeny na seznámení žáků základních škol dvou věkových kategorií 7
až 9 a 9 až 11 let s problematikou bezpečnosti a ochrany
zdraví nejen při práci, zábavným a tvůrčím způsobem.
Výukové materiály jsou k dispozici zdarma. Animované
filmy a další informace naleznete na adrese: https://
www.napofilm.net/cs/using-napo/napo-for-teachers
ČMOS PŠ uspořádal společně s MPSV ČR v Praze 27. 4.
2017 pracovní seminář nazvaný Evropský projekt „NAPO
pro učitele“. Účastníci se seznámili s možnostmi využití
projektu na našich školách.

Stanovisko ČMOS PŠ k ustavení
Pedagogické komory
Profesní samospráva, k níž lze přiřadit i profesní komory,
je legislativní formou pro reprezentaci a obhajobu zájmu
jejich členů, organizaci vzájemně prospěšných aktivit, garanci správného výkonu činností ve veřejném zájmu, příp.
pro další aktivity. V regionálním školství je v současné době vyvíjena iniciativa směřující k založení Pedagogické
komory. Uskutečnilo se setkání zástupců některých organizací sdružujících učitele. Pokud jde o organizační kroky,
účastníci se shodli na doporučení založit Pedagogickou
komoru jako zapsaný spolek podle Občanského zákoníku.
Založení spolku považují za vhodný první oficiální krok
k prosazení zákona o Pedagogické komoře. Stanovy spolku by měly vzniknout nejpozději do května 2017.

Fotogalerii ze semináře „NAPO pro učitele“
naleznete na Facebooku ČMOS PŠ zde:

v podobě spolků a odborových organizací. Tyto subjekty mají rozsáhlou činnost a jako partneři státních
orgánů se účastní sociálního dialogu. Založením spolku jako první fáze založení Pedagogické komory by
bylo spektrum zájmových organizací ve školství rozšířeno o další prvek. Zatím se totiž nijak neprojevuje
vůle výše zmíněných existujících subjektů k integraci.
Iniciativa k vytvoření Pedagogické komory ani nepřichází právě od těch subjektů, které mají ve školství již
trvalejší významnou pozici, prokazatelné výsledky a
respekt.

Účastníci se dále shodli na těchto cílech komory:
1) Zvyšování prestiže pedagogické profese
2) Navýšení rozpočtu pro vzdělávání na průměr zemí EU
3) Vytvoření etického kodexu člena Pedagogické komory

ČMOS PŠ zatím mezi svými členy, ale ani v širší pedagogické veřejnosti nezaznamenal větší zájem o
vytvoření profesní samosprávy (Pedagogické komory), a to ani před, ani po vzniku uvedené iniciativy
k jejímu založení. Je proto důvodné pochybovat, zda
pro vznik Pedagogické komory je vhodná situace a
zda je na takový krok pedagogická obec připravena.
Ten, kdo se chce angažovat ve prospěch pedagogů
má tuto možnost již nyní.

V současné době působí ve školství řada subjektů, které
usilují o zlepšení postavení pedagogických pracovníků,
tedy o naplnění cílů deklarovaných „přípravným výborem“
k založení Pedagogické komory. Těmito subjekty jsou různé nestátní právnické osoby, podle platné právní úpravy

Od úvah o založení Pedagogické komory a stanovení
několika velmi obecných cílů k přípravě a schválení
předpokládaného zákona je daleká cesta a mnoho
záležitostí by bylo nutno vyjasnit. Za současné situace
je velmi nejisté, zda tato cesta vůbec někam dospěje.

Jednala Profesní sekce školských
výchovně vzdělávacích zařízení
Volební republiková konference Profesní sekce školských
výchovně vzdělávacích zařízení se konala 28. 4. 2017
v Praze. Na konferenci vystoupil s prezentací zástupce
České školní inspekce Mgr. Radovan Bogdanowicz, ředitel
odboru hodnocení vzdělávací soustavy. V diskusi vyslechl
připomínky i názory přítomných pracovníků pedagogické
sféry a zástupců školských odborů na situaci v této oblasti,
kterou mnozí nepovažují za dobrou.

Fotogalerii z jednání profesní sekce naleznete na Facebooku ČMOS PŠ zde:

Stalo se - Proti šikaně ve školách
Neformální diskuse se žáky a pedagogy na téma šikana ve školách se konala v Národním pedagogickém muzeu v Praze. Akci svolala ministryně školství Kateřina Valachová, která se jí zúčastnila. Přítomni byli i zástupci ČMOS PŠ.
Téměř třicítka účastníků probírala téma šikany, hlavně její prevenci a možné způsoby boje proti ní. Diskuse se zúčastnili žáci druhého stupně základních škol i
středních škol pozvaných prostřednictvím Národního
parlamentu dětí a mládeže, a také učitelé.
Akce se konala 11. 4. 2017, fotogalerii z ní
naleznete na Facebooku ČMOS PŠ zde:

Zpravodajství - Jednání odborových svazů s premiérem
Úvodní jednání zástupců odborových svazů ROPO s
premiérem Sobotkou a s ministryní Marxovou se
uskutečnilo 26. 4. 2017 na Úřadu vlády ČR.
Tématem jednání byl nárůst minimální mzdy a růst platů v rozpočtové sféře v roce 2018. Během května 2017
by vláda měla schválit nařízení vlády, kterým se ruší
tabulka č.1 a 2. Nepedagogové by byli zařazeni do tabulky č. 3 a tím by jim v průměru vzrostl plat o 9,4%.
Účinnost nařízení se předpokládá od 1. 7. 2017. Další
nárůst platů sféře vláda plánuje od 1. 1. 2018.

Zástupci odborů požadují navýšení platů již v podzimních měsících. Na jednání byl zopakován zásadní
požadavek odborů pro pedagogické pracovníky – růst
platů pedagogů, který by v roce 2020 dosáhl 130 %
průměrné mzdy s tím, že v roce 2018 by nárůst platů
pedagogů měl být dynamičtější a do tarifu. Další jednání o platech a státním rozpočtu se uskuteční za
účasti všech předsedů koaličních stran v první polovině června.
O průběhu vyjednávání vás budeme dále informovat.

Informace - Dokumenty - Anotace
ANOTACE - Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 18/2017
„Inkluzi ve středních školách provázejí komplikace“ - čtěte článek
v Týdeníku Školství číslo 18/2017, který vychází 3. 5. 2017.
Odborové problematice je dále věnován článek „Kolektivní smlouva
může určovat rozsah prací“.

Termín JEDNÁNÍ RV SEKCE
SENIORŮ a data dalších akcí
(Klikněte na ikonku)

V elektronické formě budou tyto a další články umístěny na webové
adrese týdeníku: http://www.tydenik-skolstvi.cz/

Organizační řád - Aktualizace
Předsednictvo ČMOS PŠ schválilo 2. 12. 2016 změnu Organizačního
řádu (OŘ): konkrétně prodloužení doby trvání členství v odborovém
svazu jako jedné z podmínek poskytnutí právní pomoci zastoupením
před soudem. OŘ naleznete na webu svazu:
Adresa: http://www.skolskeodbory.cz/dokument.php?id_typdoc=1

Číslo vydání 3/2017
Vyšlo 2. 5. 2017
Starší čísla naleznete zde
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