
   

   

 
e-Zpravodaj ČMOS PŠ: Důležité informace na jednom místě 

Předseda  ČMOS PŠ František Dobšík 

krátce o kariérním řádu 

V pondělí 22. 5. 2017 vláda ČR schválila 404 miliónů 
korun na finanční dopady zabezpečení kariérního 

systému pedagogických pracovníků již pro letošní 
rok. Učitelé si je mají od září rozdělit podle kariér-
ního řádu, který bude 31. května ještě projedná-
vat Senát České republiky. 

Takový je tedy první přínos dlouho očekávaného kari-
érního řádu učitelů, o kterém se nemálo diskutovalo, 
stále diskutuje a ke kterému se vyjadřovaly i odbory.  

Přestože vytvoření kariérního řádu je pozitivním kro-
kem, výhrady odborů k němu  přetrvávají - učitelé  se 
například obávají dalšího nárůstu administrativy. Sta-
novisko odborů vám sdělí v krátkém videu před-
seda odborového svazu František Dobšík.   

 

 

 č. 5/2017 

(Pro video můžete také kliknout na fotografii, je aktivní) 

Video předsedy ČMOS PŠ naleznete mj. na 

Facebooku Konec Levných Učitelů zde:  

S učni o právech zaměstnanců 

Význam odborů pro obranu práv zaměstnanců, pro-
blematika BOZP, na co si dát pozor při uzavírání pra-
covní smlouvy - tato a další zajímavá témata byla 

předmětem diskuse mezi zástupci odborů a učni, kte-
rá se odehrála 30. 5. 2017 v Jihlavě, na střední škole 
technické. Přítomni byli žáci 3. ročníků, kteří v červnu 
tohoto roku konají závěrečné učňovské zkoušky a 
odcházejí do výrobního procesu, nebo na další ná-
stavbové studium. Na problémy pracovního života 
však nejsou dostatečně připravováni. Besedě byl pro-
to přítomen a na jejich dotazy odpovídal i právník. Za 
centrálu ČMOS PŠ se zúčastnila a diskutovala místo-
předsedkyně svazu Markéta Seidlová. 

Fotogalerii z besedy s učni naleznete 
na Facebooku ČMOS PŠ zde:  

 

(Pro fotogalerii můžete kliknout na fotografii, je aktivní) 

Pedagogové zapojte se prosím do výzkumu  

                                           
Od začátku letošního školní-
ho roku jsou zavedena pod-
půrná opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími 

potřebami. Se změnou byla spojena očekávání i oba-
vy. Proto se Českomoravský odborový svaz pra-
covníků školství, Nadace Open Society Fund Pra-
ha a Česká odborná společnost pro inkluzivní 
vzdělávání rozhodly připravit dotazníkové šetření. 
Cílem je zmapovat dosavadní zavádění změn, týkají-

cích se společného vzdělávání. Výsledky výzkumu 
zveřejníme, budeme o nich informovat i zástupce 
ministerstva školství a parlamentu.  

Budeme pracovat na tom, aby ministerstvo a jemu 
podřízené organizace zohledňovaly výsledky šet-
ření ve své práci.  

Výběr vzorku škol má odpovídat reprezentativnímu 
vzorku respondentů. Na zpracování se podílí agentu-
ra Nielsen Admosphere, a. s., jež pro každou školu 
vytvořila jedinečný link s identifikačním znakem z dů-
vodu zajištění odpovídajícího počtu respondentů pro 
výběrové skupiny škol, sídel, v nichž se školy nachá-
zí apod. Pokud jste byli do vzorku vybráni a vaše 
škola e-mail s odkazy obdržela, prosíme vás las-
kavě o vyplnění. 

Ujišťujeme, že údaje šetření budou při zpracování i 
následné prezentaci výsledků anonymizovány.  

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/
https://www.facebook.com/cmosps/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/cmosps/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.nielsen-admosphere.cz
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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 5/2017  
Vyšlo 31. 5. 2017 
Starší čísla naleznete zde 

Termín semináře 
„Změny financování 

regionálního školství“ 

a data dalších akcí ...

Akce - Soutěž 

Stalo se - Společné jednání ČMOS PŠ a OZPŠaV  

Anotace - Vzdělávání - Informace 

polovině dubna, protože chceme, aby měl e-
Zpravodaj jiný název, který lépe vystihne jeho roli a 
určení - třeba i vtipnou formou. A také bychom rádi, 
aby se na vzniku nového názvu podíleli především 
ti, pro které je médium určeno. Nejlepší nápady zve-
řejníme a vítěze odměníme. Své návrhy a nápady 
zasílejte do 30. června 2017 na e-mail centrály 
svazu: cmos.skolstvi@cmkos.cz. 

Těšíme se na ně!       

Soutěžte s námi o nejlepší  
název e- Zpravodaje! 

 
Vážené kolegyně a kolegové, připomínáme  soutěž o 
nový název elektronického Zpravodaje Českomorav-
ského odborového svazu pracovníků školství, média, 
které je určeno pro vaši rychlou aktuální informova-
nost o dění ve svazu, i o jiných událostech, souvisejí-
cích s prací pedagogů. Soutěž jsme vyhlásili již v  

Studium pro managery škol a školských zařízení  
 

Témata nových vzdělávacích kurzů pro ředitele škol a pro jejich ma-

nagement  naleznete na stránkách Českomoravské vzdělávací s. r. o.  

adresa: www.cmvzdelavaci.cz. 
 
Jsou zde umístěny i další související dokumenty (přihlášky, termíny, 
ceníky, detailní obsahy vzdělávacích akcí atd.). 

ANOTACE -  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 22/2017 
 

Čtěte článek „Školské odbory ke kariérnímu systému pedagogů“. 

Najdete ho v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 22, které vychází 31. května 

2017, na straně číslo 4. 

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

Fotogalerii z akce naleznete a fotografie můžete stáh-
nout z Facebooku ČMOS PŠ zde:  
 

Společné jednání zástupců ČMOS PŠ a 
OZPŠaV (Odborový zväz pracovníkov školstva a 
vedy na Slovensku) se konalo v Kežmarských Žla-
bech 24. 5. až 27. 5. 2017. ČMOS PŠ zde zastupo-
vali mj. i předseda svazu František Dobšík a místo-
předsedkyně svazu Markéta Seidlová. 

https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%8CMOS+P%C5%A0
http://www.skolskeodbory.cz/galerie.php
http://www.skolskeodbory.cz/galerie.php?t=v
mailto:pecenka.petr@cmkos.cz?subject=Odhlasit%20zasilani%20Newsletteru%20CMOS%20PS
http://www.skolskeodbory.cz/akce.php
http://www.skolskeodbory.cz/download.php?id_typdown=10&id_odvetvi=-1
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
mailto:cmos.skolstvi@cmkos.cz
http://www.cmvzdelavaci.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://www.facebook.com/cmosps/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYksae6Y3UAhUM1iwKHXNbBIEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ozpsav.sk%2F&usg=AFQjCNH9qPBjc-OG1CllAdlwrwcaVv_Yrw
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYksae6Y3UAhUM1iwKHXNbBIEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ozpsav.sk%2F&usg=AFQjCNH9qPBjc-OG1CllAdlwrwcaVv_Yrw

