
 

  

 

 

Fotogalerii z Kulatého stolu SKAV a EDUIN 
naleznete na Facebooku ČMOS PŠ zde: 

„Od vlády nyní očekáváme především plán dalších 
konkrétních kroků, které budou pro zlepšení situace 
ve školství podniknuty,“ říká předseda ČMOS PŠ 
František Dobšík. Odbory podle něj budou nadále 
vyvíjet tlak nejen na vládu, ale i na parlamentní poli-
tické strany, s cílem zlepšovat podmínky pro práci ve 
školství. „Jistě v tom nezůstaneme sami, budeme 
spolupracovat se všemi organizacemi, kterým není 
kvalita vzdělávání v Čechách lhostejná,“ dodává. (ez) 

Předseda KDU - ČSL slíbil  
podporu požadavkům pedagogů 

 

S předsedou KDU - ČSL Pavlem Bělobrádkem se zá-
stupci školských odborů sešli 16.1.2018. Cílem schůz-
ky byla diskuse nad společnou peticí školských odborů 
" Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání". Od před-
sedy KDU - ČSL se jejím signatářům dostalo ujištění, 
že strana má jako jednu ze svých priorit právě vzdělá-
vání, a i když by nebyla ve vládě, přesto podpoří kvalit-
ní aktivity vlády, které se budou vzdělávání týkat. Při 
jednání vznesl předseda Vysokoškolského odborového 
svazu požadavek na podporu pedagogických fakult, 
protože hrozí, že v brzké době budou chybět kvalitní 
pedagogové v regionálním školství. P. Bělobrádek slí-
bil i v tomto směru podporu. Setkání proběhlo v časové 
tísni, kdy Poslanecká sněmovna ČR jednala o vyslove-
ní důvěry vládě, proto předseda P. Bělobrádek odborá-
řům přislíbil další schůzku v méně hektické době.  
                                        Petr Baierl, předseda VOS 

Premiér plánuje navyšování platů ve školství  
 

„Vláda považuje vzdělávání a školství za jednu ze 
svých priorit. Především by měla být vypracována 
jasná pravidla pro stanovení platů pedagogů. Podle 
plánů vlády by měly do konce volebního období 
vzrůst na 150 procent současné průměrné mzdy v 
ČR,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš na setkání 
se školskými odbory, které se konalo 12. ledna 2018. 
 

Zástupci odborů předali premiérovi „Petici za kvalitní 
podmínky pro vzdělávání", pod kterou se podepsalo 
23 058 lidí. Hlavním tématem  následujícího jednání 
bylo zlepšení financování školství. Plán navyšování 
rozpočtu mj. počítá s tím, že v roce 2021 bude prů-
měrný plat učitelů 46 000 korun a nepedagogic-
kých pracovníků 22 700 korun. V letošním roce se 
předpokládá růst platů u pedagogů o cca 3 500 korun 
a u nepedagogických pracovníků o 3 000 korun.  

Záznam sestřihu videa z brífinku můžete 
zhlédnout na webu ČT 24 zde: 

Fotogalerii ze setkání odborářů s premié-
rem a z brífinku, který se konal po skončení 
jednání, naleznete na Google Plus zde: 

 ČMOS PŠ 
 

Číslo 2/2018 

c 

Kulatý stůl SKAV a EDUin  

Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování 
vzdělávací politiky? - Tomuto tématu byl věnován 
kulatý stůl, pořádaný SKAV (Státní konference asoci-
ací ve vzdělávání) a EDUin. Konal se 18.1.2018 na 
Pedagogické fakultě UK v Praze. Diskuze se zúčast-
nili: František Dobšík (ČMOS pracovníků školství), 
Petra Mazancová (Učitelská platforma), Michal Řezáč 
(Asociace učitelů občanské výchovy a společenských 

věd) a Janek Wagner (Pedagogická komora).  

Videozáznam z kulatého stolu bude umístěn  
na webových stránkách SKAV zde: 

Ihned po setkání s premiérem čekali na zástupce 
odborů před sídlem vlády novináři. Odbory na setkání 
zastupovali (zleva) Petr Baierl předseda VOS, Marké-
ta Seidlová místopředsedkyně ČMOS PŠ a předseda 
svazu František Dobšík, zcela vpravo se nachází mi-
nistr školství v demisi Robert Plaga, který se zúčast-
nil setkání s premiérem a byl i na  brífinku s novináři. 

G+ 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/photos/ms.c.eJxFzdsJADEIBdGOFt96~_28srJL4exgYFrIEyhEuJvh4IAd0oIgIgvLULaIhZSGUweQXaoqQhbnUBVgXbu~;CXbBe4CnUFrogelA~;KOIAjDMpTw~-~-.bps.a.1204799712985777.1073741838.841385392660546/1204799859652429/?type=3&theat
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/photos/ms.c.eJxFzdsJADEIBdGOFt96~_28srJL4exgYFrIEyhEuJvh4IAd0oIgIgvLULaIhZSGUweQXaoqQhbnUBVgXbu~;CXbBe4CnUFrogelA~;KOIAjDMpTw~-~-.bps.a.1204799712985777.1073741838.841385392660546/1204799859652429/?type=3&theat
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058260112
https://plus.google.com/u/0/collection/Ac-fLF
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-na-svem-prvnim-zasedani-pod-vedenim-premiera-andreje-babise-projednala-programove-prohlaseni-vlady-162504/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058260112
http://www.skav.cz/
http://www.skav.cz/
http://www.skav.cz/
https://plus.google.com/u/0/collection/Ac-fLF
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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 2/2018  
Vyšlo 23.1.2018 
Starší čísla naleznete zde 

Od loňského roku přistoupil ČMOS PŠ ke změně in-
formačního systému svazu. Podstatou systému je 
evidence základních organizací odborového svazu a 
jeho členů. Dále systém nabízí přehled evidenčních 
počtů povolání, přijatých příspěvků. Pro regionální 
funkcionáře jsou například dostupné i podrobné sta-
tistiky dotací do krajských organizačních jednotek. 
Pomoc poskytne systém taktéž i uživatelům pracují-
cím s hromadnou e-mailovou korespondencí. 

Jakým způsobem může pomoci systém předse-
dům základních organizací odborového svazu 
(ZOOS) s vedením evidence? Organizační řád ho-
voří o vedení evidence formou evidenčních listů podle  

Přehledný registrační formulář systému Rotunda. 

Přístup do systému Rotunda je v rubrice 
„O nás“ na www.skolskeodbory.cz, nebo 
klikněte přímo na aktivní ikonku zde: 

Informační systém Rotunda – zjednodušení evidence ZOOS 

přílohy č. 3. Tato příloha má v současnosti tři strany:  
1. strana – evidenční list se základními údaji o ZOOS a 
strukturou počtu členů podle příslušnosti k sekcím  
(tzv. počty povolání), 2. strana – odvod členských pří-
spěvků a 3. strana – souhrnný seznam členů. Na jed-
nání předsednictva svazu se připravuje usnesení, které 
by umožnilo tuto evidenci vést pouze v elektronické 
podobě a příslušnou OROS, případně KROS a sekre-
tariát ČMOS PŠ spravit o aktuální stavu členské zá-
kladny pouze elektronickou cestou. 

Už nyní však mohou předsedové ZOOS tyto infor-
mace v systému opravovat, vést si evidenci členů, 
mají dokonalý přehled o struktuře počtů povolání hlá-
šených na rady a centrálu a mohou si zkontrolovat za-
psané členské příspěvky pro svou základní organizaci.  

Že jste dosud o systému neslyšeli? Že nevíte, kde a 
jakým způsobem se do systému registrovat? Před-
sedové OROS a KROS mají k dispozici jednoduchý 
návod pro základní orientaci v systému a určitě vás 
budou na nejbližších oblastních konferencích informo-
vat. Pokud máte zájem začít spravovat svoji ZOOS již 
nyní, registrujte si uživatelský účet na stránkách         
rotunda.skolskeodbory.cz. Není to nic složitého a věří-
me, že čím více předsedů ZOOS bude systém využí-
vat, tím snadněji se bude argumentovat na jednání 
Předsednictva ČMOS PŠ o nutnosti poskytnout mož-
nost vedení evidence ZOOS i elektronickou formou.                                                                            

                     Mgr. Petr Pečenka, specialista ČMOS PŠ          

Do nového roku nový vzhled: Možná jste již zazname-
nali, že na stránkách elektronického zpravodaje se s po-
čátkem roku 2018 změnilo i logo Týdeníku Školství, 
umístěné tradičně v zápatí druhé strany. A nejen logo, 
kolegové z týdeníku se rozhodli modernizovat a dát nový 
kabát celým svým webovým stránkám. Navštivte je i vy 
na webové adrese: http://www.tydenik-skolstvi.cz/. 

Dejme učitelům dostatek peněz a pak už jen klid na 
práci -  Šéfredaktorka týdeníku  Zlata Šťástková se v úvodníku 
čísla 4 zamýšlí nad tím, co učitelé ke své kvalitní práci opravdu 
potřebují, a nakolik se někdy přeceňuje důležitost role ministrů 
a politiků pro dobrý chod školství v běžné praxi.                                     

Obě složky platu musí růst. Ale v jakém poměru? - Článek 
řeší problematiku nárokové a nenárokové složky platu. Tyto a 
další články čtěte v Týdeníku školství číslo 4/2018.  

 

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 4 / 2018 (vychází 24.1.2018) 

Více informací naleznete na webových 
stránkách Týdeníku Školství  zde:  
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