15. 5. 2015

Aktivity
ČMOS PŠ
V LETECH 2011–2015

diskriminační platové tabulky
pro pedagogické pracovníky bez VŠ
Reakce

Výsledek

jednání na MŠMT

usnesení Senátu PČR

petice „Praxe není méně

narovnání tabulek

než vzdělání“

od 1. 1. 2012

veřejné slyšení v Senátu
PČR
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15. 5. 2015

vázání finančních prostředků
pro regionální školství v roce 2012
Reakce
brífink ČMOS PŠ
informace členům na
webu svazu

Výsledek
uvolnění části finančních
prostředků do 4. kvartálu
roku 2012

stávková pohotovost

příprava rozpočtu – střednědobý výhled
na roky 2013 a 2014
• snížení objemu rozpočtu MŠMT pro regionální školství a ONIV

Reakce
tisková konference
kampaň jaro-léto 2012
webová informační kampaň

Výsledek
pro rok 2013 zůstalo
v rozpočtu 3,5 mld. korun,
které byly plánovány snížit
pro rok 2014 podpořil

petiční akce „stany“

Senát ČR po veřejném

veřejné slyšení v Senátu

slyšení svým usnesením

PČR

důvodnost naší petice
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15. 5. 2015

problematika přeřazování
zaměstnanců do nižších platových tříd
• nedostatek finančních prostředků po narovnání diskriminačních
platových tabulek pro pedagogické pracovníky
• snižování platových stupňů bez ohledu na dobu započitatelné praxe

Reakce
tisková konference
společné jednání s MŠMT
na „školské tripartitě“
jednání s představiteli ČŠI
medializace problému na

Výsledek
provádění kontrol ČŠI a kontroly
inspektorátu práce
aktualizace metodického výkladu
k odměňování pracovníků a jejich
zařazování do platových tříd podle
katalogu prací
aktualizovaná vzorová kolektivní
smlouva

webu

nedostatečný
sociální dialog s MŠMT
• připravované legislativní změny
• řízení a financování regionálního školství
• BOZP

Reakce

Výsledek

jednání s MŠMT

dohoda o vzájemných

o koordinovaném postupu

vztazích MŠMT a ČMOS PŠ

v oblastech společného
zájmu
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15. 5. 2015

problematika
sociálního dialogu na pracovištích
Reakce

Výsledek

jednání a konzultace

podpis nové vzorové

s MŠMT ke znění nové

kolektivní smlouvy

vzorové kolektivní smlouvy

určování platového tarifu
v rámci rozpětí platových tarifů
Reakce
jednání s MŠMT a MPSV
anketa na webu svazu

Výsledek
návrh od 1. listopadu 2014
povinně zařazovat
zaměstnance do platového

podpora aktuálního šetření

stupně dle tzv. věkového

ČŠI

automatu
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15. 5. 2015

problematika nekvalifikovaných
pedagogických pracovníků
Reakce
jednání s MŠMT
společná jednání na
„školské tripartitě“

Výsledek
dohoda na novelizaci
zákona o pedagogických
pracovnících

jednání v PS a Senátu
Parlamentu ČR

řetězení pracovních smluv
na dobu určitou
Reakce
jednání s MŠMT
společná tisková
konference MŠMT
a ČMOS PŠ

Výsledek
připravovaná změna
novely zákona č. 563/2005 Sb.
o pedagog. pracovnících –
uzavírání pracovních
smluv u pedagogických
pracovníků nejméně
na 12 měsíců
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15. 5. 2015

příprava rozpočtu
pro rok 2015
Reakce
jednání s MF
jednání s MPSV

Výsledek
zvýšení tarifní složky platu
pro pedagogické
i nepedagogické

jednání s MŠMT

pracovníky od

tisková konference

1. listopadu 2014

aktuální informace na
webu svazu

www.skolskeodbory.cz
SÁM JSI JEN JEDEN –
ODBORY TVOJE ŠANCE ZNÁSOBÍ!
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