
 

   

 
e-Zpravodaj ČMOS PŠ: Důležité informace na jednom místě  č. 14/2017 e-Zpravodaj ČMOS PŠ: Důležité informace na jednom místě 

 

 

Informace naleznete i na webu 
Českomoravského odborového 
svazu  pracovníků školství zde: 

profesím ve veřejné správě vzrostl. Další čtyři miliardy 
navíc by v příštích letech měly jít každoročně do vyso-
kého školství, doplnil dále předseda vysokoškolských  
odborů Petr Baierl.  
 

Strana nebo strany, které vytvoří novou vládu, by  pod-
le odborů měly potvrdit, že školství je pro ně prioritou. 
"My bychom byli velmi rádi, až se bude schvalovat stát-
ní rozpočet (příští rok na rok 2019), tak aby už ve 
střednědobých výdajích byl rámec zvyšování platů za-
kotven, abychom nemuseli každý rok o platech stále 
vyjednávat tak, jako to bylo v letošním roce a nemuseli 
jsme přistupovat k razantnějším akcím, jako je stávko-
vá pohotovost i stávka," řekla místopředsedkyně škol-
ských odborů Markéta Seidlová. 

Praha - Školské odbory očekávají od budoucí vlády, 
že ve svém programovém prohlášení uvede konkrét-
ní kroky, které povedou k růstu rozpočtu školství. 
Trvají na zvyšování platů učitelů, které by podle nich 
v dalších letech měly dosáhnout alespoň 50.000 ko-
run, i nepedagogických pracovníků ve školství. Na 
tiskové konferenci v Praze (6. 11. 2017) to novinářům 
řekli zástupci Českomoravského odborového svazu pra-
covníků školství a Vysokoškolského odborového svazu. 
 

Do regionálního školství by podle předsedy školských 
odborů Františka Dobšíka mělo jít v příštích letech zhru-
ba deset miliard korun ročně na navyšování platů učitelů 
i nepedagogických pracovníků. Učitelům by se podle něj  
mělo přidat víc, aby průměr jejich platů oproti ostatním  

Republiková konference sekce seniorů  

 

Odbory chtějí, aby školství bylo prioritou     

i pro budoucí vládu  

   Informace, které přinesla média o tiskové konferenci odborů  
  (klikejte na ikonky, jsou aktivní) 

 

Republiková konference Sekce seniorů ČMOS PŠ 
jednala 7. listopadu 2017 v Praze v budově Domu 
odborových svazů. Jednání se zúčastnil a v diskusi 
vystoupil i předseda Českomoravského odborového 
svazu pracovníků školství František Dobšík. 

Fotogalerii z jednání Sekce seniorů               
ČMOS PŠ naleznete na Google Plus zde: 

Zápis z jednání sekce bude umístěn                 
na webových stránkách ČMOS PŠ zde: 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
http://skolskeodbory.cz/odbory-chteji-aby-skolstvi-bylo-pro-budouci-vladu-prioritou
http://skolskeodbory.cz/odbory-chteji-aby-skolstvi-bylo-pro-budouci-vladu-prioritou
https://www.denik.cz/z_domova/odbory-zadaji-po-nove-vlade-platy-pro-ucitele-50-tisic-20171106.html
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-chteji-aby-skolstvi-bylo-pro-budouci-vladu-prioritou/1547613
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Odbory-prozradily-co-ocekavaji-od-budouci-vlady-511190
https://plus.google.com/u/0/collection/sFwjVE
https://plus.google.com/u/0/collection/sFwjVE
http://skolskeodbory.cz/dokumenty-profesni-sekce
http://skolskeodbory.cz/dokumenty-profesni-sekce
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Telefon: +420 234 130 200  
E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz 

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

Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se  

Číslo vydání 14/2017  
Vyšlo 13. 11. 2017 
Starší čísla naleznete zde 

Vzdělávání – seminář 

Předsedové základních odborových organizací, 
členové oblastních i krajských rad se zúčastnili 
třídenního vzdělávacího semináře. Konal se 2. až 4. 
listopadu ve Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí.  

Diskutovali mj. o aktuální situaci ve školství. Kromě 
místopředsedkyně ČMOS PŠ Markéty Seidlové byl 
přítomen i předseda ČMKOS Josef Středula. 

Letošní ročník měl mezinárodní ráz, akce se zúčastni-
la i slovenská delegace z Prešovského kraje. 

Článek Mgr. Hany Štusákové o semináři i 
fotogalerii naleznete webu ČMOS PŠ zde:  

Inkluze neboli společné vzdělávání všech dětí a žáků 
dohromady v hlavním vzdělávacím proudu. K této zá-
sadní změně v našem školství došlo v minulém roce a 
bezpochyby patří k jeho největším reformám v posled-
ních letech. Setkala se s různými ohlasy, od upozorňo-
vání na slabiny a nedomyšlenosti v celém procesu 
tohoto způsobu vzdělávání, až po úplné zatracení.  

Česká školní inspekce nedávno zveřejnila tematickou 
zprávu, shrnující inspekční činnost, zaměřenou na pro-
blematiku společného vzdělávání v mateřských, zá-
kladních a středních školách ve školním roce 
2016/2017. Součástí zprávy jsou i zjištění, týkající se 
zájmového vzdělávání a školských poradenských zaří-
zení, včetně doporučení k nápravě nedostatků. 

Kolika dětí se vlastně inkluze ve školním 
roce 2016/2017 prakticky týkala?  

Tematickou zprávu, mapující realitu inkluze 
ve školním roce 2016/2017, naleznete  na 
webu České školní inspekce zde:  

Termín konání  Rady 
ČMKOS PŠ  a dalších akcí  

(Klikněte na ikonku) 

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 36/2017 
 

Školské odbory poukazují na své úspěchy, stanoviska i plány 

Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová informovala na 

pátečním setkání odborářů o dalším úspěchu, o který se odbory dlouho-

době zasazovaly. „V pondělí 6. listopadu vláda schválila nový katalog 

prací, v němž je zaručeno přesunutí mistrů odborného výcviku z deváté 

platové třídy do desáté a z desáté do jedenácté. Toto opatření vejde 

v platnost ve chvíli, kdy katalog prací vyjde ve Sbírce zákonů,“ řekla M. 

Seidlová…. Více čtěte v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 36, které vychází 

15.listopadu 2017, naleznete v něm i další články o práci odborů. 

(Adresa internetových stránek: www.tydenik-skolstvi.cz) 

https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://twitter.com/skolskeodbory
mailto:pecenka.petr@cmkos.cz?subject=Odhlasit%20zasilani%20Newsletteru%20CMOS%20PS
http://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/9
http://www.e-sondy.cz/
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/?fref=ts
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
http://skolskeodbory.cz/galerie/aktualni-situaci-ve-skolstvi-resili-na-tridennim-seminari-v-pardubickem-kraji
http://skolskeodbory.cz/galerie/aktualni-situaci-ve-skolstvi-resili-na-tridennim-seminari-v-pardubickem-kraji
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Spolecne-vzdelavani-ve-skolnim-ro
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Spolecne-vzdelavani-ve-skolnim-ro
http://skolskeodbory.cz/kalendar
http://www.tydenik-skolstvi.cz/

