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Ministr školství seznámen s výsledky petice:

Podepsalo 23 058 petentů

Již v první pracovní den roku 2018 zasedli zástupci školských a vysokoškolských odborů k jednání s novým ministrem školství Robertem Plagou. Odboráři seznámili
ministra s výsledkem petice, kterou podepsalo
23 058 petentů. Petici iniciovaly odbory, chystají se
předat ji také předsedovi vlády Andreji Babišovi.
Připomeňme pouze, že je určena i jiným českým politikům a vedena snahou důrazně jim připomenout, co
všechno před volbami politické strany pracovníkům ve
školství slíbily.
Požadavky signatářů vycházejí z dlouhodobých poznatků a praktických zkušeností:
• Politické strany, tvořící 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.
S požadavky, uvedenými v petici, se ztotožnilo i nemálo
těch, kteří nejsou v odborech. „Podle mého názoru
množství lidí, organizací, kteří se v posledních měsících
spojili ke společnému tlaku za zlepšení postavení pracovníků ve školství a zlepšení jeho perspektiv, jen dokresluje nedobrý stav, do jakého se dostalo. Nejedná se
pouze o finanční situaci učitelů a dalších zaměstnanců,
ale i smršť nejrůznějších reforem a opatření
v posledních letech, činěných bez dostatečné koncepce,
které již ohrožují kvalitní výkon práce ve školství a vzdělávání dětí,“ říká František Dobšík, předseda ČMOS PŠ.

Před jednáním v předsíni kabinetu nového ministra
školství - zástupci školských a vysokoškolských
odborů u stěny s portréty předchozích ministrů. Na
fotografii zleva: předseda ČMOS PŠ František Dobšík,
místopředsedkyně Markéta Seidlová, předseda vysokoškolských odborů Petr Baierl.

Jaké budou další kroky
Dalšími tématy jednání s ministrem Robertem Plagou
byla mj. novela Školského zákona, konkrétně změny
financování regionálního školství, do kterého by
v tomto roce mělo jít na 120 miliard korun. Ministr
deklaroval svůj plán zvýšit netarifní část platů ve školství. "V současné době je podíl nenárokových složek
platů, tedy například osobních příplatků a odměn, na
celkových platech zaměstnanců regionálního školství
velmi nízký. U nepedagogických zaměstnanců se pohybuje okolo 13 procent, u pedagogů dokonce nedosahuje ani deseti procent," uvedl Robert Plaga. Růst
netarifní části platů by podle něj pomohl ředitelům,
aby mohli ocenit kvalitní pedagogy. Předmětem diskuse byl i záměr ministerstva revidovat inkluzi. Jednání nad těmito tématy bude dále pokračovat. První z
nich již na tzv. malé školské tripartitě v lednu 2018.

Odbory: Zájem vlády o školství
je pozitivní, musí však být jasný plán
Prvním dosaženým dílčím úspěchem aktivit, spojených s peticí, bylo schválení doprovodného usnesení
Poslanecké sněmovny k Zákonu o státním rozpočtu
ČR na rok 2018 o podpoře kontinuálního navyšování
finančních prostředků od mateřských až po vysoké
školy. Na prvním jednání tripartity v tomto roce

Informace o jednání vlády a tripartity naleznete na webu Vlády ČR zde:

(konala se ve čtvrtek, 4.1.2018), zazněla dále informace, že plánem vlády je růst platů učitelů, které by
měly vzrůst do roku 2021 na 150 procent stávající
výše. „Hodnotíme pozitivně, že školství je deklarova-

Informace o jednání odborů s ministrem
přinesly i České noviny, naleznete je zde:

nou vládní prioritou, trváme však stále na jasném plánu konkrétních kroků, které vláda učiní pro zlepšení
situace,“ dodává František Dobšík.

Předplatné

(Klikněte na ikonku)

Fotogalerie ze setkání odborů s ministrem
školství je na Facebooku ČMOS PŠ zde:
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Předplatné

(Klikněte na ikonku)

Předseda Senátu M. Štěch souhlasí s požadavky školských odborů
Praha (úterý, 9.1.2018) - Předseda Senátu ČR Milan
Štěch je dalším významným politikem, který převzal
petici iniciovanou odbory, požadující kvalitní podmínky
ve vzdělávání. Milan Štěch souhlasí s požadavkem
zvýšit platy učitelů. „Vláda se v programovém prohlášení snažila uspokojit všechny. Otázka je, kde na plnění slibů najde zdroje, když chce zároveň snižovat
DPH. Přitom je nezpochybnitelné, že platy ve školství
musejí dál růst, když jde o zaměstnance většinou
dlouhodobě podhodnocené, navíc jsou všichni vysokoškolsky vzděláni,“ uvedl předseda Senátu. Milan
Štěch petici převzal spolu s předsedou Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Zdeňkem Papouškem, který se požadavky petentů bude
zabývat. Věc se bude projednávat i v plénu Senátu,
přizvány budou další dotčené instituce, například ministerstvo školství, zástupci samospráv, atd…

Odbory na jednání zastupovali (zprava) předseda ČMOS
PŠ František Dobšík a předseda VOS Petr Baierl. Zleva:
Zdeněk Papoušek, předseda Senátu Milan Štěch.

Fotogalerie z jednání v Senátu a další informace jsou na Facebooku ČMOS PŠ zde:

Vzdělávání 2018 - nové kurzy začínají
Českomoravská vzdělávací, s.r.o.
opět přichází se vzdělávacím programem, akreditovaným ministerstvem
školství – „Studium pro ředitele škol a
školských zařízení“.

Pro příklad uvádíme: Nařízení na ochranu osobních
údajů GDPR v organizacích a ve školách; Metodika a
strategie dlouhodobé pozitivní prezentace organizace;
Prezentační a komunikační dovednosti - účinné techniky komunikace a prezentace funkcionáře, manažera;
Využití sociálních sítí v komunikaci organizace; Financování regionálního školství; Konflikty a jejich řešení;
Sebepoznání - cesta k profesionálnímu rozvoji; Dvouleté děti v mateřské škole - cesta k duševnímu rozvoji;
Jak zvládat zlost a agresivitu; BOZP.

V 1. pololetí bude zahájeno studium
v Karviné, od. 9.2.2018, a v Praze od 13.4.2018. Jedná
se o ucelené studium obsahující základy práva, pracovní právo, financování škol, organizaci pedagogického procesu. Je zakončeno závěrečnou prací a obhajobou. Studium je vhodné i pro členy odborů.

Podrobné informace k nabízeným vzdělávacím
programům budou průběžně zveřejňovány na
webu Českomoravské vzdělávací, s.r.o. zde:

Připravují se i další vzdělávací programy, z nichž
některé jsou svou koncepcí a obsahem zcela nové.

- starý známý pomocník v novém kabátě
Vážené kolegyně a kolegové, jistě jste si při pročítání prvního čísla elektronického Zpravodaje ČMOS PŠ v roce 2018 všimli výrazné změny v hlavičce
tohoto média. Jistě si vzpomínáte, že redakce vyhlásila anketu o nové jméno
e-Zpravodaje. Nakonec byla zvolena varianta redesignu původního názvu,
zvýrazňující svým upraveným písmenem „e“, připomínajícím
e-mailový „zavináč“, interaktivitu a včasnou informovanost.
Ať je vám e-Zpravodaj v novějším kabátku dobrým pomocníkem při práci a podporuje vaše snahy o zlepšování školství i postavení jeho pracovníků. Ze záhlaví bude naše činění od nynějška bedlivě sledovat i sám Jan Ámos, učitel národů, mluvit ale do ničeho určitě nebude, je to jen na nás :-)
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Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se
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