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Návrh MPSV na úpravu tarifních tabulek
podporujeme, připomínky však máme
ČMOS PŠ podporuje vládou navrhovaný nárůst
mzdových tarifů, který má platit od 1. ledna 2019.
Jako pozitivní vidíme zejména vložení nového pátého
stupně, který urychluje platový postup o čtyři roky a
tím i procentní navýšení pro 6. až 8. stupeň platové
tabulky. Nepodporujeme však zamýšlené nařízení
bez výhrad. „Například zvýšení spodní hranice rozpětí
příplatku v I. a II. skupině je nedostatečné. V procentuálním vyjádření je sice nárůst výrazný, ale nominální výše (100 – 150 Kč) je nemotivující. V Poslanecké
sněmovně je přitom projednáván návrh doplnění
Zákoníku práce o nový příplatek za třídnictví ve výši
2 500 až 3 500 Kč. Toto ocenění považujeme za více
přiměřené,“ říká F. Dobšík, předseda ČMOS PŠ.

Vládou navržené nové tabulky stupnice platových
tarifů podle platných tříd a platových stupňů pro
pedagogické i nepedagogické pracovníky
jsou na webových stránkách svazu.
Stejně tak připomínky ČMOS PŠ k nim.
Zmiňované dokumenty naleznete zde:

25 lekcí vzdělávání a demokracie
Brusel, říjen 2018 – Education International, světová federace národních
odborových svazů ve vzdělávání ve
177 zemích a teritoriích, která reprezentuje 32.5 miliónů pedagogických a nepedagogických pracovníků, vydala knihu
„25 lekcí vzdělávání a demokracie“.
Lekce vycházejí ze zkušeností odborových svazů ve vzdělávání po celém
světě, získaných v průběhu vývoje.
Iniciativa je odpovědí na upadající
demokratické hodnoty v zemích všech
kontinentů, jak je patrné z útoků na

svobodný tisk, ochuzování veřejných
služeb, omezování lidských práv, ale i
nárůstu populismu, rasismu a xenofobie.
Lekce slouží jako připomínka toho, že
všichni pedagogičtí pracovníci hrají
důležitou roli pro studenty ve zprostředkování, podpoře a ochraně hodnot, které
představují základ demokracie.
V prosinci 2018 vydá Education International další knihu, shrnující názory,
informace i zkušenosti, které se skrývají
za „25ti lekcemi“.

Detailní informace naleznete na webových stránkách ČMOS PŠ zde:

Právní servis: Poskytnutí bezplatné právní pomoci před soudem
Otázka: Jakým způsobem člen svazu
žádá o poskytnutí bezplatné právní
pomoci zastoupením před soudem?
Právní pomoc zastoupením
před
soudem se poskytuje členům ČMOS PŠ
podle čl. 12 písm. d) Stanov ČMOS PŠ
a Organizačního řádu v pracovněprávních věcech a v případech, kdy dojde

k porušení jiných práv, a to v přímé souvislosti s pracovněprávními vztahy. O
právní
pomoc
zastoupením
před
soudem požádá člen písemně přímo
ČMOS PŠ. Písemná žádost musí být
doložena vyjádřením ZOOS, jejímž je
členem, a vyjádřením příslušné OROS
k poskytnutí právní pomoci.

Detailní informace naleznete na webových stránkách ČMOS PŠ zde:

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 31/2018 (vyšel 10 .10. 2018)
Muž, který stál v cestě
Český filmový režisér, scenárista, producent a nyní už i spisovatel Ivan Fíla měl
svým filmem Král zlodějů na dosah prestižní světové filmové ocenění – Oscara.
Nyní slaví triumf s literární prvotinou,
románem Muž, který stál v cestě. Kniha
se po vydání stala bestsellerem. Autora
jsme se zeptali: Román jste věnoval
Františku Krieglovi, muži, který jako
jediný po invazi v srpnu 1968 odmítl
podepsat tzv. Moskevský protokol.

Kdy se zrodil nápad napsat o něm?
„Nejdřív jsem napsal scénář k filmu, pak
přišla nabídka od nakladatelství Euromedia napsat román, který by vyšel k 50.
výročí pražského jara 1968. Téma mi přišlo natolik závažné, i s ohledem na aktuální politickou situaci nejen u nás, ale i ve
světě, že jsem nabídku s radostí přijal…“
(Celý rozhovor s autorem knihy naleznete
v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 31/2018,
který vyšel 10. 10. 2018.)

Další informace naleznete na webových stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Dokumenty k diskuzi před VIII. sjezdem
Hlavní dokumenty svazu připravené pro diskuzi před
VIII. sjezdem ČMOS PŠ naleznete nyní na webových stránkách svazu. Jedná se o návrhy dokumentů (stanovy, finanční
řád, program svazu), jsou určeny všem členům v rámci celosvazové diskuze, která potrvá do konce kalendářního roku – tedy do 31. 12.
2018. Připomínky, komentáře, postoje, nebo zpracované návrhy změn směřujte prostřednictvím předsedů OROS a KROS k přípravným komisím.
Hlavní dokumenty, připravené k celosvazové diskuzi před
VIII. sjezdem svazu, naleznete na webu ČMOS PŠ zde:
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