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Stávková pohotovost odborů odvolána
Platy ve školství pro rok 2018 se přiblížily cíli
Praha 25. září 2017 - Školské odbory oceňují, že po
složitých jednáních vláda splnila svůj slib a tarifní platy
učitelů se od 1. listopadu zvýší o 15 % a nepedagogickým pracovníkům ke stejnému datu o 10 %.
„Jsem rád za všechny pracovníky ve školství, že nakonec zvítězil zdravý rozum, protože složitá jednání často
naznačovala, že priorita školství, kterou se tolik politici
zaštiťovali, zůstane pouhou proklamací. Neutěšená
situace nás dala dohromady s vysokými školami, ocitli
jsme se na jedné solidární lodi a získali podporu veřejnosti. Je dobře, že mohu ohlásit k dnešnímu dni ukončení stávkové pohotovosti, její důvody pominuly,“ uvedl
František Dobšík, předseda ČMOS školství.

Poděkování spolupracujícím organizacím:
Vysokoškolský odborový svaz
Asociace speciálních pedagogů
Unie školských asociací ČR
Česká konference rektorů
Asociace pedagogů ZŠ
Rada vysokých škol

Kliknete-li na fotografii (která je aktivní) budete rmoci
zhlédnout krátké ideo, ve kterém se k úspěšnému jednání odborů o zvýšení platů učitelů i nepedagogických
pracovníků ve školství vyjadřují mladí pedagogové, a
také předseda odborového svazu František Dobšík a
místopředsedkyně Markéta Seidlová.
Video můžete nalézt na You Tube zde:

Happening před vládou ČR
Jednání koalice dne 11. 9. 2017, na kterém bylo
schváleno navýšení platů učitelů i nepedagogických
pracovníků, předcházela akce - happening - zástupců
odborů, pedagogů i studentů. Ministři a politici si cestou na vládu vyslechli různé názory, odpověděli na
dotazy jejich i novinářů, kterých přišlo nemálo. Happening navazoval na jinou úspěšnou aktivitu, setkání pěti
set zástupců školských a vysokoškolských odborů,
vysokých škol a asociací působících ve školství v Betlémské kapli v Praze dne 1. září 2017.
Fotogalerii z happeningu před vládou ČR
naleznete na Google Plus zde:

Konec Levné Práce
Dále odboráři srovnávali sliby stran, které se týkají zvyšování mezd a platů, daně z příjmu, hospodářské politiky či pracovních podmínek. U řady stran podrobnější
plány nenašli. Zaměřili se pak na konkrétnější záměry
čtyř stran – hnutí ANO, ČSSD, ODS a TOP 09. Spočítali, že by státní rozpočet po zamýšlených změnách
odvodů či daní přišel o desítky až stovky miliard. Na
setkání nechyběli ani členové ČMOS PŠ.
Na1500 odborářů se začalo připravovat na vyjednávání o růstu mezd ve firmách. Sešli se 14. 9. 2017 v Praze. Odbory si na setkání vytyčily jako hlavní cíl pro
nadcházející kolektivní vyjednávání na rok 2018
požadovat zvýšení mezd o 8 až 10 procent.

Fotogalerii z akce v pražské Sazka Areně
naleznete na Google Plus zde:
Video ze setkání odborářů v Sazka Areně je
umístěno na Facebooku ČMKOS zde:
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