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Beseda odborů s budoucími řediteli škol  

Beseda vedení odborového svazu s účastníky studia 
pro budoucí ředitele škol a školských zařízení v rám-
ci vzdělávacího programu Funkční studium I. se konala 

v Chomutově 24. 11. 2017. Na závěr posledního běhu 
seminářů projevili kolegové zájem diskutovat nad aktuál-
ními problémy, které se objevují nejen v Ústeckém kraji: 
zvyšování platů, zkušenosti se společným vzděláváním, 
komunikace s OSPOD, kvalita přípravy budoucích učite-
lů na fakultách připravujících učitele, zahlcení adminis-
trativou. Diskutovalo se i o petici, iniciované školskými a 
vysokoškolskými odbory, která má politikům připome-
nout jejich předvolební sliby, dané školám. (FD) 

 

Na besedě vedení odborového svazu s účastníky studia pro budoucí 
ředitele škol a školských zařízení v Chomutově 24. 11. 2017 se diskuto-
valo i o petici, iniciované školskými a vysokoškolskými odbory 

Fotogalerii z chomutovské bese-
dy vedení  odborového svazu s 
účastníky studia pro budoucí 
ředitele škol a školských            
zařízení  naleznete                         
na Google Plus zde: 

Krátké video z besedy, ve kte-
rém se účastníci vyjadřuji  k peti-
ci, iniciované školskými a vyso-
koškolskými odbory,  je 
na  You Tube zde: 

 Naše video You Tube 

Sociální dialog na centrální a regionální úrovni 

Ve dnech 10. až 11. listopadu 2017 se uskutečnilo tra-
diční rozšířené výjezdní zasedání Krajské rady odbo-
rového svazu pracovníků školství Jihomoravského 
kraje v Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích. Účastnili se jej 
zástupci jednotlivých okresů a jednotlivých profesních 
sekcí KROS Jihomoravského kraje. Hlavním tématem 
zasedání bylo vedení sociálního dialogu na centrál-
ní a regionální úrovni.  
 

První den se dostavila bývalá ministryně školství, mlá-
deže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 
Informovala mj. přítomné o problematice regionálního 
školství.  
 

Následně se konala beseda s náměstkem ministryně 
pro sekci zaměstnanosti a nepojistných sociálních dá-
vek MPSV JUDr. Jiřím Vaňáskem a místopředsedkyní 
ČMKOS Ing. Radkou Sokolovou. Na toto navázal kula-
tý stůl s vedením ČMOS PŠ Mgr. Františkem Dobší-
kem a Mgr. Markétou Seidlovou.  

Mgr. Petr Holánek, předseda KROS JMK 

Celý článek Mgr. Petra Holánka i fotogalerii   z 
akce naleznete Google Plus zde:   

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://plus.google.com/collection/o14xVE
https://plus.google.com/collection/o14xVE
https://www.youtube.com/watch?v=fFi_Wqk8Ulg
https://www.youtube.com/watch?v=fFi_Wqk8Ulg
https://plus.google.com/collection/0uF0VE
https://plus.google.com/collection/0uF0VE
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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 15/2017  
Vyšlo 5. 12. 2017 
Starší čísla naleznete zde 

Termíny konání akcí  
ČMOS PŠ                  

(Klikněte na ikonku) 

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 39/2017 

Stručné shrnutí zprávy v pdf. je na webu České školní inspekce zde:  

Republiková konference sekce mladých ČMOS PŠ se 
konala v pátek 24. 11. 2017. Byl na ní mimo jiné zvo-
len nový předseda sekce Michal Horník. Dosavadní 
předseda odstoupil z pracovních důvodů.  
 

Sekce mladých se dohodla na vypracování prezentace 
ČMOS PŠ do konce ledna 2018, pro představení sva-
zu na pedagogických fakultách. Chce se podílet i na 
přípravě kampaně k získávání nových členů v rámci 
krajů.  
 

Sekce chce dále aktivně prezentovat ČMOS PŠ pro-
střednictvím facebookových stránek. Těmito aktivi-
tami chce hlavně oslovit mladé kolegy a také je získat  
pro činnost v odborech a v sekci mladých svazu. (MH) 

Republiková konference sekce mladých ČMOS PŠ 

Fotogalerie z Republikové konference sekce 
mladých ČMOS PŠ  je na Google Plus zde:   

Česká školní inspekce zveřejnila závěrečnou zprávu se souhrnnými výsledky 
testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií, které bylo realizováno v květnu 2017. Součástí dokumentu jsou 
také analýzy výsledků i zjištění z učitelských a žákovských dotazníků. 
Celou zprávu naleznete na webu České školní inspekce. Je tam v pdf. umís-
těno i stručné shrnutí tohoto jinak  obsáhlého dokumentu. 

Informace – Jednání na MŠMT o penězích na platy  

potřeba ze strany ředitelů škol do konce roku 2017 rea-
lizovat. Vyjádření ministerstva školství je v kontrastu 
s některými zprávami typu jako „Štech ukradl učitelům 
část platu“. ČMOS PŠ situaci sledoval, jednal 
s představiteli rezortu a pomohl problém řešit.   

Členové vedení odborového svazu se 
zúčastnili porady na ministerstvu škol-
ství. Části porady se zúčastnil i ministr škol-
ství Stanislav Štech. Mimo jiné se rozebíral 
rozvojový program financování zvýšených 

tarifních platů od 1. 11. 2017 pro pedagogické a nepe-
dagogické pracovníky. Zástupci krajů konstatovali, že 
finanční prostředky pokryli školám z rezervy a žádná 
opatření (snižování nenárokových složek platu)  není  

Celou informaci o průběhu jednání  na MŠMT 
naleznete  na  webu ČMOS PŠ  zde:   

Kvalitní škola začíná u odpovědného ředitele 
Podle školského zákona je funkční doba ředitele školy 
šest let po absolvovaném konkurzu… Vzhledem k to-
mu, že v letošním školním roce uplyne šestileté funkční 
období mnoha ředitelům škol, bude jistě zajímavé sle-
dovat, jak se s tím jednotliví zřizovatelé vyrovnají… 
Tolik krátká citace z úvodníku v Týdeníku ŠKOLSTVÍ 
č. 39, který vychází 6. 12. 2017. (Adresa interneto-
vých 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/kalendar
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-5-a-9-trid-ZS-%E2%80%93
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-5-a-9-trid-ZS-%E2%80%93
https://plus.google.com/collection/kMvxVE
https://plus.google.com/collection/kMvxVE
http://skolskeodbory.cz/informace-z-porady-ekonomu-odboru-skolstvi-ku-a-ekonomicke-sekce-msmt
http://skolskeodbory.cz/informace-z-porady-ekonomu-odboru-skolstvi-ku-a-ekonomicke-sekce-msmt
http://www.tydenik-skolstvi.cz

