e-Zpravodaj ČMOS PŠ: Důležité informace na jednom místě

Petice školských a vysokoškolských odborů
Politikům pokoj nedáme
Co jste před volbami slíbili, to po volbách začněte plnit.
Takový je, zjednodušeně řečeno, obsah petice, iniciované Českomoravským odborovým svazem pracovníků
školství a Vysokoškolským odborovým svazem. Je určena českým politikům a vedena snahou důrazně jim připomenout, co všechno před volbami pracovníkům ve školství slíbili.
Boj, ve kterém před nedávnými volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky spojily své síly
odbory s dalšími organizacemi, působícími ve školství,
přinesl ovoce. Již od listopadu tohoto roku budou zvýšeny
platy jak učitelům, tak i nepedagogickým pracovníkům ve
školství, jejichž spravedlivé ocenění považujeme za
neméně důležité. I vysokým školám byla navýšena částka
ze státního rozpočtu na jejich rozvoj v příštím roce. To
však není dostačující. Neohrnujeme nos nad jednorázovým přilepšením, situace však dospěla bohužel tak daleko, že ani tento nesporný úspěch nezaručuje dlouhodobou perspektivu rozvoje českého školství.
Platy v první řadě
Platová situace je samozřejmě nejpalčivější. Situace, kdy
nenastupují do škol mladí vystudovaní pedagogové proto,
že z řádného platu neuživí rodinu, takže jdou za jinou, i
méně kvalifikovanou, avšak lépe ohodnocenou prací, je
alarmující a musí se řešit bezodkladně. Zde máme jasný
požadavek - plat ve školství dosáhne v roce 2020 130 %
průměrné mzdy v České republice. Celkovým cílem však
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je průběžné financování školství, srovnatelné s úrovní
vyspělých zemí EU, které do vzdělávání mladých generací vloží průměrně 6 % z HDP každý rok.
Čeho se obáváme, v čem máme jasno
Díky řadě našich aktivit se pro politické strany stalo z
lepšího financování českého školství a zvyšování platů pedagogů politikum. Strany pochopily, že je zde
něco hodně špatně. Nebo se prostě jen bály, že by jim
toto citlivé a v daném okamžiku široce diskutované
téma mohlo u občanů snížit volební skóre, pokud by
se k němu nepostavily pozitivně. A tohoto formálního
postoje se zase bojíme my.
Volby skončily pro mnohé nečekaně, vynesly do parlamentu některé, kteří v to možná ani nedoufali, odsunuly do pozadí řadu starých politických matadorů. My
však máme i v tomto povolebním kvasu jasno: všechny strany, které se dostaly do Poslanecké sněmovny,
mají ve svých volebních programech financování školství jako prioritu. Petici tedy zašleme všem nově zvoleným parlamentním stranám, vládě, Poslanecké sněmovně i Senátu, panu prezidentovi.
Prosím, podpořte svým podpisem další rozvoj školství.
Děkujeme
Českomoravský odborový svaz pracovníků
školství (ikonka je aktivní)
Vysokoškolský odborový svaz
(ikonka je aktivní)

Další instrukce
Petice je součástí tohoto čísla e-Zpravodaje ČMOS PŠ (viz stránka níže).
Můžete si ji přímo vytisknout. Její text ke stažení naleznete i na www stránkách svazu (www.skolskeodbory.cz). Petici, podepsanou Vámi, popř. i Vašimi přáteli a spolupracovníky, zašlete prosím na adresu centrály svazu:
Sekretariát
ČMOS PŠ
Senovážné náměstí 23
110 00 Praha 1

Text petice si můžete stáhnout i
na www stránkách ČMOS PŠ zde:

Text petice k vytištění viz na stránce níže

Pro Poslaneckou sněmovnu PČR
Pro Senát PČR
Pro vládu ČR

Petice
za kvalitní podmínky pro vzdělávání
KONEC LEVNÝCH UČITELŮ A AKADEMIKŮ
Volební programy politických stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, zdůrazňují potřebu
preferovat školství jako nejdůležitější podmínku dalšího společenského rozvoje.
Úroveň školství na všech jeho stupních – od mateřských škol až po univerzity – nelze zvyšovat
bez vytvoření podstatně lepších materiálních podmínek, a to i platových a mzdových.
Na základě dlouhodobých poznatků požadujeme:
 Politické strany, které vytvoří vládní koalici, potvrdí, že jednoznačně naplní sliby voličům,
pokud jde o vzdělávání nastupující generace.
 Vládní prohlášení musí jednoznačně obsahovat přehledná, časově uspořádaná
a kontrolovatelná opatření, jak slibované cíle, včetně zajištění finančních prostředků,
zabezpečit.
 Česká republika se musí přiblížit vyspělým zemím EU, kde výdaje na vzdělávání dosahují
6 % HDP.
Iniciátoři této petice prohlašují, že budou plnění požadavků sledovat, využívat svůj vliv při
jednáních sociálních partnerů a uplatňovat všechny legitimní prostředky k jejich prosazení.
V Praze dne 25. 10. 2017
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Petiční výbor:
Petr Baierl, Goethova 5, 301 00 Plzeň
Markéta Seidlová, Žitavského 538, 156 00 Praha 5

František Barták, Máchova 10, 301 00 Plzeň
František Dobšík, Osvobození 802/6, 165 00 Praha 6

Jménem petičního výboru jednají: Petr Baierl, František Dobšík
Adresa k zasílání podepsaných petičních archů: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
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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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