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Zastavme plíživý úpadek českého školství
Představitelé školských odborů (ČMOS PŠ a
VOS), zástupci reprezentací vysokých škol
spolu s profesními asociacemi CZESHA a asociací ředitelů gymnázií jednali 1. srpna 2017 o
současné podpoře priority školství, kterou tato vláda jednoznačně deklarovala ve svém
programovém prohlášení.
Shodli se, že politici opět zklamali a přes některá
provedená opatření k zásadnímu řešení zatím
nedochází. Platová situace pedagogických pracovníků regionálního školství a akademických
pracovníků vysokých škol zůstává nadále neúnosná a vede k úpadku celé společnosti. Přetrvávání tohoto stavu ohrožuje úroveň vzdělávání a
budoucí prosperitu společnosti závislé na vzdělanostní ekonomice v naší zemi. Další oddalování
potřebných kroků již není možné.
Účastníci setkání se rozhodli důrazně upozornit
vládu a politické strany na kritickou situaci ve
školství a 1. září 2017 uspořádají společnou protestní akci, na které historicky poprvé budou odbory, profesní asociace a reprezentace vysokých
škol demonstrovat svoji nespokojenost se současným stavem a navrhnou další kroky.

Seznam spolupracujících organizací
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Vysokoškolský odborový svaz
Unie školských asociací ČR
Asociace ředitelů gymnázií
Česká konference rektorů
Fotogalerii ze setkání školských odborů a
asociací naleznete na Google Plus zde:
Celý text výzvy naleznete v elektronické
formě i na webu ČMOS PŠ zde:

Horký podzim ve školách
Politici splňte sliby, nekličkujte!
Přípravy na “horký podzim ve školách“ pokračují i o prázdninách. Zástupci školských a vysokoškolských odborů i asociací, působících ve
školství, chystají jako první krok protestní mítink,
který se má konat 1. září na symbolickém místě
České země - v Betlémské kapli.
Vzkaz politikům, zejména těm vládním, je jasný a
srozumitelný: Splňte sliby, nekličkujte! Dejte pedagogům, zejména mladším a nastupujícím, jasnou perspektivu rozvoje, bez které lze těžko očekávat pozitivní vývoj školství a vzdělanosti u nás.
To se týká zejména slibovaného zvýšení platů,
které v Čechách patří mezi nejnižší v EU. Současné dohadování o státním rozpočtu na rok
2018 se však slibům o jejich patnáctiprocentním
navýšení zatím ani nepřibližuje.
Nezapomínejme, že bez ohledu na to, jak neslavně skončil v předvolebním politickém boji návrh
zákona o pedagogických pracovnících, sliby,

které dala vláda školám, byly učiněny s vědomím ministrů všech koaličních stran. Což se
týká i platů. Různé současné vykrucování, předvolební sliby typu „pedagogové si jistě lepší platy zaslouží“ (až nás zvolíte), toho si pedagogická
obec užila v minulosti dost, mnozí to jistě pamatují.
Naši předkové měli pro podobné chování trefné
přísloví, které v souvislosti s koaliční vládou vyznívá poněkud pikantně: „Společně chyceni,
společně pověšeni“. Pro předvolební situaci by
snad bylo vhodnější jiné: „Věř, však komu věříš
měř“. (Pozn: Nebo snad raději jenom měř.) Jistě
je na místě důvod k obavám, že v nastávající
volební řeži boj o stranická léna zase jednou
přehluší řešení věcí skutečně důležitých. Rozvoj
školství je jednou z nich. A vypadá to, že bez
důrazných akcí se nemusíme nikam dál posunout. Připravujeme se na ně…
Českomoravský svaz pracovníků ve školství

Servis – mediální odkazy
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Klikněte na obrázek je aktivní

Aktivity školských odborů v posledním období a jejich snaha v boji za lepší platové
podmínky pedagogů mají rozsáhlý mediální
ohlas.
Pro vaši lepší informovanost i o prázdninových
měsících přikládáme několik přímých aktivních
odkazů na některá důležitá elektronická média,
abyste sami mohli posoudit, jak se k problémům školství staví.
Texty níže jsou aktivní, klikněte na ně.

•

Reflex: Ostuda čtvrtstoletí: Čeští učitelé
mají nejnižší platy v EU. Na to budeme pořád
doplácet

Předseda ČMOS PŠ František Dobšík hovořil
pro Radiožurnál o chystaných společných akcích a požadavcích školských odborů, zástupců
vysokých škol a asociací ve vzdělávání. 1. září
budou protestovat zejména kvůli platům učitelů.

•

Česká televize: Události

•

Deník.cz: Prvního září čekejte protest.
Školské odbory se postaví proti platům ...

•

iDnes.cz: Školské odbory a zástupci vysokých
škol budou protestovat kvůli platům

•

Forum24.cz: Učitelům došla trpělivost,
1. září budou pořádat protestní setkání ...

•

iRozhlas.cz: Školští odboráři chystají kvůli
platům protest. Situace ve školství je ...
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Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se
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