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Změny financování regionálního školství

(Pro fotogalerii lze kliknout i na fotografii, je aktivní)

Seminář nazvaný „Změny financování regionálního školství“ se konal v pátek 2. 6.
2017 v budově Domu odborových svazů na
náměstí W. Churchilla v Praze. Akci organizovalo vedení ČMOS PŠ a RV sekce vedoucích pracovníků. Semináře se zúčastnil i náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT
Mgr. Václav Pícl, který několika desítkám
účastníků ve své přednášce zevrubně vysvětlil detaily problematiky a odpovídal na
jejich dotazy. Seminář byl určen především
delegátům RK sekce vedoucích pracovníků,
předsedům a předsedkyním KROS a OROS
a RV profesních sekcí.

Fotogalerii naleznete na You Tube zde:

Jak zachovat dostupné kvalitní vzdělání

(Pro fotogalerii lze kliknout i na fotografii, je aktivní)

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice uspořádal za odborné podpory Svazu měst a obcí ČR seminář na téma:
„Zabraňme vylidňování území, aneb jak
zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání“, který se uskutečnil v úterý 6. června
2017 v „Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR“. S prezentací názorů odborů na tuto problematiku vystoupil i
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ.

Fotogalerii naleznete na You Tube zde:

Stalo se - Návštěva švédských odborářů v Praze

Zástupci švédských odborů pracovníků ve
školství navštívili ČR. V Praze se 5. 6. 2017
sešli s vedením ČMOS PŠ, diskutovali o podmínkách, jaké vládnou ve školství v obou zemích. Téhož dne byli i na exkurzi v pražské
základní škole Na Smetance. Švédské odbory
pracovníků ve školství sdružují zejména učitele a vedoucí pracovníky škol. Mají na 232 000

členů a jsou čtvrtou největší odborovou
organizací v zemi. Jsou politicky nezávislé,
členství v nich je pro pracovníky ve školství
dobrovolné. Hlavním cílem odborového svazu je patřit k významným aktérům zlepšování
vzdělávání ve Švédsku. K dalším důležitým
rolím patří například zlepšování pracovních
podmínek jak pro jednotlivé učitele, tak pro
celé kolektivy a ovlivňování podmínek pro
vykonávání profese pedagoga jako takové.
Fotogalerii naleznete na You Tube zde:

Profese učitele v Evropě - Publikace ke stažení

2

postupy? Nová publikace EURYDICE o profesi učitele v Evropě poprvé kombinuje kvalitativní informace shromážděné prostřednictvím sítě EURYDICE s rozsáhlými údaji,
získanými v rámci projektu OECD Mezinárodní šetření o vyučování a učení (Teaching
and Learning International Survey, TALIS) a
údaji Eurostatu. Publikace má pomoci řešit
aktuální úkoly v oblasti výuky.

(Pro www EURYDICE klikněte na obrázek)

Jak prostředí určuje práci učitelů a jak různé podmínky ovlivňují jejich vnímání a

Publikaci ve formátu pdf můžete stáhnout zde:

Anotace
Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 24/2017
Inkluze je realitou…
V současné době se ředitelé škol i učitelé
vymezují vůči novinkám ve školství, tedy
inkluzi, kariérnímu řádu či reformě financování regionálního školství. Co o nich soudí
školské odbory, nám sdělil Petr Pečenka,
který je zároveň zástupcem ředitele Základní školy v Zastávce u Brna… Celý článek
naleznete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č.
24/2017 na www.tydenik-skolstvi.cz.

Vzdělávání - Informace
Seminář ke Kariérnímu systému
Od členů svazu vzešel požadavek na zorganizování dalšího
semináře ke kariérnímu systému. Seminář „Kariérní systém“ se tedy bude konat ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 9:30 hodin v budově SMOSK - Senovážné náměstí 23, Praha 1,
zasedací místnost č. 254, 2. patro u výtahu (vchod D). Zúčastní se ho i náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT
Mgr. Václav Pícl. Předpokládané ukončení akce je ve 12:30
hodin. Základním organizacím svazu již byly rozeslány
pozvánky. Zájemci o seminář nebo o další informace, které
s ním souvisejí, kontaktujte prosím sekretariát ČMOS PŠ,
e-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz.

Číslo vydání 6/2017
Vyšlo 13. 6. 2017
Starší čísla naleznete zde

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

Termín
„Republikové konference sekce seniorů“
a data dalších akcí ...

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

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