e-Zpravodaj ČMOS PŠ: Důležité informace na jednom místě

Uvádět věci na pravou míru
Odbory se opět dostaly do zorného úhlu zájmu Asociace ředitelů gymnázií. Jako profesní asociace stojí mimo zastřešující organizaci zaměstnavatelů CZESHA a
i ve svém vyjádření v UN č. 18 jsou trochu mimo skutečná fakta.
Požadavek na zvýšení platů o 10 % od září 2017
(potažmo na rok 2018) se týká všech zaměstnanců
ve veřejném sektoru. Uplatnili ho zástupci delegace
odborových svazů (za ČMOS PŠ místopředsedkyně
M. Seidlová) na jednání s předsedou vlády M. Sobotkou 26. 4. 2017. Při tomto jednání paní místopředsedkyně znovu zopakovala, s čím se ztotožnilo a co prosazuje i ministerstvo školství, že platy pedagogů
v roce 2020 by měly dosáhnout 130 % průměrné
mzdy v národním hospodářství, aby se obnovila mimo
jiné alespoň z části atraktivita učitelské profese.
Tento požadavek společně s platovými nároky nepedagogických pracovníků jsme zveřejnili již 30. 9.
loňského roku na konferenci k 50. výročí tzv. Charty
učitelů i v rámci kampaně Konec Levných Učitelů.

Za další výsledek jednání s premiérem 26. 4. považujeme stvrzení společného požadavku odborových
svazů ve veřejných službách a správě. Jedná se o
zrušení tarifních tabulek č. 1 a 2 vládního nařízení
564/2006 Sb. od 1. 7. 2017 se zajištěním finančních
prostředků na toto navýšení. To se bude, v průměru
o více jak 9 %, týkat i našich nepedagogů, na které
ČMOS PŠ nezapomíná.
Na předchozím jednání s ministrem financí A. Babišem 5. 4. jsme ho opakovaně seznámili s požadavky,
které jsme nakonec shrnuli v tzv. Velikonoční výzvě.
Pan ministr výraznější tempo zvyšování platů pedagogů neodmítl a dohodli jsme se na pokračování jednání
i s koordinací požadavků ministerstva školství,
Předseda vlády nás již v dopise ze dne 10. 4. ujistil, že zvýšení rozpočtových zdrojů kapitoly školství v roce 2018 – 2020 je na pořadu dne, připravuje
se na jednání vlády a vyslovuje nám plnou podporu.
Také text Velikonoční výzvy jsme rozeslali dne 12. 4.
2017 všem asociacím, tedy i Asociaci ředitelů gymnázií, která je mimo CZESHA.
Naše požadavky jsou jasné, ustálily se, konkrétně jde
o desítky miliard korun. (Viz tabulka odhadu nárůstu
mezd na další straně e-Zpravodaje.)
Úsilí o zlepšení situace ve školství je správné a potřebné. Dnes však už nejde jen o výzvy ale i konkrétní
kroky. Konstatování, že v opačném případě nejsou
ředitelé školy schopni zajistit kvalitní výuku a dostát
svých povinností, považuji za deklarativní a nedostačující. Mám otázku k diskusi: co kdyby odborový svaz
na podporu těchto požadavků vyhlásil např. v září
2017 stávku? Jak se zachová Asociace ředitelů gymnázií?
Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS pracovníků školství

Společná práce na jednotné
závěrečné zkoušce
Členové podsekce pro odborné školy a učňovská zařízení při školských odborech se ve čtvrtek 10. května
sešli se zástupci Národního ústavu pro vzdělávání.
Jednalo se o jednotné závěrečné zkoušce, zejména
její nově zaváděné elektronické formě. Dana Kočková,
garantka pro novou závěrečnou zkoušku v NÚV zodpověděla na řadu konkrétních otázek, které se objevily
při pilotním testování elektronické zkoušky. Byla domluvena úzká spolupráce mezi odbory a NÚV tak, aby
výsledná jednotná závěrečná zkouška co nejlépe odpovídala možnostem a požadavkům škol. Další podněty mohou zástupci škol posílat NÚV přímo k rukám
Dany Kočkové. (Více informací najdete v Týdeníku
Školství číslo 21, které vyjde 24. května, www adresa:
http://www.tydenik-skolstvi.cz/.)
Foto ze zasedání podsekce pro odborné školy a
učňovská zařízení (Autor: Zlata Šťástková)

Markéta Seidlová
místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství

Odhad nárůstu mezd celkem ČR a platů pedagogických pracovníků

Zpravodajství ze zahraničí - Výsledky zprávy PISA
Výsledky PISA 2015 - komentář EI
Výsledky zprávy PISA 2015 přináší nové pohledy
na spokojenost studentů. Pocit sounáležitosti se
školou je pro studenty zásadně důležitý, pro jejich
úspěch a pocit štěstí. Koncept „šťastné školy“ ve
skutečnosti zdůrazňuje, jak důležitou roli hrají školy
a spolu s nimi i učitelé v životech mladých lidí.

(Pro zprávu o výsledcích PISA klikněte na obrázek.)

(Další informace ke stažení o zprávě PISA 2015
naleznete na webu ČMOS PŠ na této adrese:
http://www.skolskeodbory.cz/info.php?
id_info=2017000051&event_akce=info_detail)

Informace - Dokumenty - Anotace

Co přinese učitelům kariérní řád - čtěte článek v květnovém čísle odborového časopisu Sondy revue, ve kterém se ke kariérnímu řádu vyjadřuje i předseda ČMOS PŠ František Dobšík. Pro zájemce o časopis
Sondy revue: bližší informace o naleznete také na www stránkách portálu e-sondy na adrese: http://www.e-sondy.cz/archiv.
Nebo lze kliknout na ikonku Sondy revue v záhlaví zprávy, je aktivní.

Termín semináře „Změny financování regionálního školství“ a data dalších akcí
(Klikněte na ikonku)

Organizační řád - Aktualizace
Předsednictvo ČMOS PŠ schválilo 2. 12. 2016 změnu Organizačního
řádu (OŘ): Nové znění OŘ včetně příloh naleznete na webu svazu:
Adresa: http://www.skolskeodbory.cz/dokument.php?id_typdoc=1

Číslo vydání 4/2017
Vyšlo 16. 5. 2017
Starší čísla naleznete zde
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