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Vyvrcholením protestních aktivit školských a vysokoškolských odborů a asociací, působících ve
školství, byla doposud protestní akce v Betlémské kapli, na které se 1. 9. 2017 sešlo přes pět
set účastníků. Byli pozváni i zástupci Vlády ČR.
Společné prohlášení přednesl rektor Univerzity
Karlovy Tomáš Zima, zúčastnění v něm vyzvali
vládu a politiky k zastavení úpadku českého školství. Akce se těšila obrovskému zájmu médií.

Spolupracující organizace
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Vysokoškolský odborový svaz
Asociace speciálních pedagogů
Unie školských asociací ČR
Česká konference rektorů
Asociace pedagogů ZŠ
Fotogalerii z akce v Betlémské kapli
naleznete na Google Plus zde:

Horký podzim ve školách - Trpělivost není slabost
Učitelé vyhlásili stávkovou pohotovost a vůbec se
jim nelze divit… Celá politická reprezentace se
oficiálně shoduje, že by pedagogové měli dostat
přidáno, ale skutek zase utek... Takové a podobné jsou komentáře mnoha médií, která se vyjadřují ke společným aktivitám školských a vysokoškolských odborů, pracovníků i asociací působících ve školství. Tito se v minulých týdnech společně postavili za své požadavky jak na zvýšení
platů, tak na zlepšení financování základního a
vysokého školství.
Učitelé i akademici se dohodli, že přinutí vládní
koalici splnit sliby, které se táhnou již dlouho, a to
ve chvíli, kdy situace ve školství začíná být neudržitelná. Což se týká nejen nedostatku mladých
pedagogů, kteří nevidí v učitelském povolání perspektivu kvůli nízkému platovému ohodnocení,
ale i dalších oblastí, ve kterých je naše školství
značně finančně podvyživeno.
Školské a vysokoškolské odbory byly mezi prvními, které iniciovaly spojení co největšího počtu
osob a institucí, kterým není osud našeho školství
lhostejný. Co je k tomu přinutilo? Důvody můžeme vidět denně všude kolem. V plném proudu je
předvolební kampaň. Politické strany mažou pracovníkům ve školství med kolem úst, hýří vysokými ciframi platů, které ovšem dostanou až po volbách (rozumí se jejich vítězných volbách). Téměř
se nelze ubránit dojmu, že si na ně vzpomněli

teprve poté, kdy se díky odborovým aktivitám stala z celé věci významná „mediální kauza“, využitelná ve volebním boji.
V silném protikladu s politickými sliby je lavírování
vládní koalice, kde sledujeme absurdní boj mezi
koaličními partnery. Jedni házejí na druhé vinu,
proč za této vlády zvýšit platy nejde, a kdo to
vlastně učitelům nasliboval? (Ale vlády se snad
účastnili všichni?) Poštěkají se a jdou opět na náměstí slibovat lepší peníze v neurčeném budoucnu, protože důvěřivých voličů je potřeba…
Odborům přináleží více rolí, vyjednávání je jednou z nich. Když na druhé straně stolu nesedí
důvěryhodný partner, nelze, než ukázat odhodlání. Když síla jednoho odborového svazu nestačí,
je třeba se spojit. Nejsme v tom sami, a co je nedůležitější, cítíme podporu vás, našich členů. Bez
té by stávková pohotovost vyhlášena nebyla.
Ozývaly komentáře, že tomu tak mělo být již dávno (nebo naopak, že ne). Pracujeme na základě
vzájemného respektu ke svým názorům, dohody,
která se někdy nerodí snadno. Čeští odboráři
jsou trpěliví, učitelé zvláště. Léta pracují ve špatných podmínkách, dávají svému povolání mnoho.
Trpělivost však neznamená slabost. Jako odbory
setrváme i nadále za jednacím stolem, ale k dalším akcím jsme připraveni.
Českomoravský svaz pracovníků ve školství

Akce - školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost
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Školské odbory vyhlásily v úterý, 5. 9. 2017,
stávkovou pohotovost. Na jednání vládní
koalice na zámku v Lánech den předtím totiž
nedošlo k dohodě o navýšení platů učitelů o
slibovaných 15 procent od listopadu tohoto
roku. Rozhodnutí nepadlo a politici se rozhodli
odsunout jednání o požadavcích učitelů (i požadavcích vysokých škol) až na následující
pondělí 11. 9. 2017. Odborům však začala docházet trpělivost...
Videozáznam z tiskové konference, na které byla
stávková pohotovost vyhlášena,
i další informace, můžete získat zde:

Servis – mediální odkazy
Snaha školských odborů v boji za lepší platové podmínky pedagogů měla doposud
nebývalý mediální i politický ohlas.

Prohlášení z Betlémské kaple,
určené především vládě a politikům, aby zabránili úpadku
českého školství, přednesl na
akci v 1. 9. 2017 rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Pro vaši lepší informovanost opět zveřejňujeme odkazy na různá elektronická média, která
v posledních dnech zaznamenala aktivity odborů. Pro jejich velké množství jsme se snažili
udělat výběr, který by ukázal vývoj situace.

Text výzvy naleznete na
Google Plus zde:

Ministr Štech:
Učitelé byli trpěliví dlouho,
navýšení platů si zaslouží
Ministr školství se chce kvůli
stávkové pohotovosti setkat
s odboráři. Čtěte, co řekl o požadavcích učitelů pro Deník.cz.
(Text je aktivní)

Stávka? Učitelům se nelze
divit Extrémní je situace, kdy
jsou příjmově na chvostu zemí
OECD. Požadované zvýšení
platů o patnáct procent je naprosté minimum… Píše Petr
Honzejk, komentátor Hospodářských novin. (Text je aktivní)

ČT zveřejnila řadu videí o protestní akci v Betlémské kapli „Konec Levných Učitelů a Akademiků“

Videa na ČT (texty jsou aktivní):
1. Události ČT1, 1.9.2017, Betlémská Kaple
2. Vyjádření předsedy ČMOS PŠ Františka
Dobšíka a ministra financí Ivan Pilného

Číslo vydání 10/2017
Vyšlo 7. 9. 2017
Starší čísla naleznete zde

Další články, videa a fotografie
na Facebooku a Google Plus zde:

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

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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