e-Zpravodaj ČMOS PŠ: Důležité informace na jednom místě

č. 8/2017

Poslanci Parlamentu ČR svým hlasováním dne
12. 7. 2017 „pohřbili“ novelu zákona o pedagogických pracovnících. V médiích i v politických
diskusích byla tato novela nepřesně zaměňována s kariérním řádem, který je pouze její součástí. Nakonec právě tento řád byl předmětem
politických hrátek, a vedl k zamítnutí celé novely. Ta však obsahovala mnohá další důležitá
ustanovení, která zlepšovala postavení pracovníků ve školství. Jak nyní hodlají školské odbory postupovat dál, to vám na připojeném videu
objasní Markéta Seidlová, místopředsedkyně
ČMOS PŠ. (Video bylo umístěno i na FB a na
You Tube.)
Pro video lze kliknout i na fotografii, je aktivní

Video naleznete na webu ČMOS PŠ zde:

Školské odbory společně s
Vysokoškolským odborovým svazem
chystají protesty
Dne 13. 7. 2017 se uskutečnilo společné zasedání Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Vysokoškolského odborového svazu, za účasti předsedy České konference rektorů
prof. T. Zimy a předsedy Rady vysokých škol doc.
J. Fischera k aktuální problematice změn, které
nastaly v souvislosti s plánovanou kapitolou ministerstva školství v rámci státního rozpočtu na
rok 2018. Financování školství zůstává v rozporu
s tolikrát politiky deklarovanou prioritou a také
v rozporu s programovým prohlášením vlády silně
podfinancováno. Odbory, působící ve školství,
proto jednoznačně požadují nápravu.

Snímek zachycuje některé účastníky jednání Markétu Seidlovou místopředsedkyni ČMOS PŠ,
Františka Dobšíka předsedu svazu (vpravo) a
Petra Baierla předsedu Vysokoškolského
odborového svazu.
Celý článek naleznete na webu ČMOS PŠ :

Novela zákona o pedagogických pracovnících nebyla pouze o kariérním řádu
Novela zákona o pedagogických pracovnících,
kterou poslanci „pohřbili“ svým hlasováním, se
zdaleka nezabývala pouze kariérním řádem. Řešila řadu problémů, na které odbory dlouhodobě
upozorňovaly. Uveďme hlavní příklady: 1) Vymezení tzv. nadúvazkových hodin s tím, že hodiny strávené s žáky na akcích pořádaných mimo
budovu školy např. exkurze, soutěže, výlety aj.,
budou považovány jako výkon přímé vyučovací
povinnosti. 2) Určení okruhu prací, kdy pedagog
musí být na pracovišti v době prací souvisejících.
3) Zvýšení příplatku za třídnictví, uvádějící učitelé
nedostanou avizovanou odměnu ze zákona.

4) Obtížně se budou prosazovat snížené úvazky
výchovných poradců, metodiků prevence. 5) Nebude dána možnost rozšiřování dalších specializačních činností, které již ve školách jsou,
s nárokem na finanční prostředky. ČMOS PŠ bude usilovat o zlepšení podmínek, které novela
měla řešit, bude pokračovat ve vyjednávání o platech na rok 2018 a roky další. Prvním cílem je pro
rok 2018 navýšit platy pedagogických pracovníků
v průměru o 15 %. O dalších chystaných krocích
se dočtete na webu odborového svazu.
Celý článek naleznete na webu ČMOS PŠ:

Servis
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Chcete mít placené první tři dny nemoci?

První vzájemná pojišťovna připravila zajímavý produkt pojištění nemocí N3D s ještě zajímavější 25procentní slevou platby pojistného
pro členy ČMOS pracovníků školství. Podle
Jiřího Nestávala, předsedy představenstva,
chce pojišťovna částečně „ suplovat“ roli státu při náhradě mzdy za první tři dny nemoci a
dopřát tak svým pojištěncům vyléčit se například z chřipky, aniž by přišli o významnou
část náhrady mzdy v nemoci.
Více informací o nabídce naleznete na
webových stránkách pojišťovny zde:

Informace
Soubor pedagogicko-organizačních informací
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře,
vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení
na školní rok 2017/2018. Jedná se o pomůcku Ministerstva
školství, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci. Hlavním cílem je poskytnout jim
základní a aktuální informace o školním roku 2017/2018. V
elektronické formě (pdf) naleznete dokument na adrese:
http://www.skolskeodbory.cz/download.php?id_typdown=9
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Českomoravský odborový
svaz pracovníků školství
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

Termín
„Celorepublikové konference seniorů“ a dalších akcí...
( Klikněte na ikonku)

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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