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Další rozvoj vzdělávání v ČR:
Zašlete své náměty
Pracovní jednání k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 20192023“ (dále DZ) proběhlo 12. 11. 2018 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náměstek
pro vzdělávací sekci Václav Pícl a jeho tým seznámili
sociální partnery, zástupce asociací, Svazu měst a
obcí, Hospodářské komory s prvním návrhem DZ.
Tento dokument je vyjádřením představy o dalším
vývoji vzdělávání v ČR, která by byla obecně přijatelná pro stát, kraje, obce, sociální partnery a další
účastníky vzdělávání. Náměstek V. Pícl zdůraznil
snahu dosáhnout při formulování obsahu materiálu
konsensu se všemi zainteresovanými stranami. Materiál je velmi obsáhlý, má 98 stran. Pro nás, zástupce
zaměstnanců, obsahuje několik klíčových oblastí,

např.: Zlepšení podmínek pedagogických pracovníků.
I pro naše jednotlivé profesní sekce jsou v materiálu
pasáže, ke kterým by měly zaujmout stanovisko.
Termín připomínkování do 26.11. 2018 není pro
každého dostatečný, ale jde o první kolo připomínek,
další bude následovat po Novém roce. DZ by se měla
vláda zabývat v březnu příštího roku.
Na tomto úvodním jednání jsem ocenil, že prvním ze
tří klíčových strategických cílů ministerstva v navrhovaném DZ je „Více peněz za kvalitní práci pedagogů“.
Přečtěte si prosím třeba i jen část materiálu, která vás
zaujme, a vyjádřete se k tomu, co se vám zdá
přijatelné, nebo nedostatečné.
František Dobšík
Celý dokument nazvaný „Dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR 2019-2023“, naleznete na
webových stránkách ČMOS PŠ zde:

Podepsána dohoda o spolupráci s tureckými kolegy
Setkání zástupců turecké odborové organizace
pracovníků ve školství (Egitim Bir Sen) a předsedy ČMOS PŠ Františka Dobšíka se konalo 31. 10.
2018 v centrále ČMOS PŠ Praze.

Jednání zástupců obou organizací se odehrávalo v
centrále ČMOS PŠ v Praze. Závěrem předsedové
svazů podepsali slavnostně dohodu o spolupráci.

Viceprezident Egitim Bir Sen pan Atilla Olçum a
předseda ČMOS PŠ slavnostně podepsali dohodu o
vzájemné spolupráci turecké organizace a ČMOS
školských odborů. Svazy se v podepsané dohodě
zavázaly k vzájemné podpoře, spolupráci a výměně
zkušeností. Egitim Bir Sen je největší tureckou odborovou organizací pracovníků ve školství. Organizace
čítá 450 000 členů a sdružuje pracovníky ve školství
od základního až po univerzitní vzdělávání. Do její
sféry činnosti patří nejen zájem o pracovněprávní a
profesní otázky, týkající se pedagogických pracovníků, ale i sociálních projekty, jako je pomoc syrským
běžencům, nebo sirotkům.
Fotogalerii ze setkání i z jednání delegací
naleznete na Facebooku ČMOS PŠ zde:

Právní servis: FKSP a masáže
Otázka: Je možné z FKSP čerpat příspěvek i
na masáže, které nejsou poskytovány ve
zdravotnickém zařízení?
Příspěvek z FKSP na masáže není výlučně vázán
na masáže poskytované ve zdravotnickém zařízení (§
4 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o Fondu kulturních
a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen vyhláška o FKSP). Z FKSP tedy je možné čerpat

příspěvek i na masáže, které nejsou poskytované
ve zdravotnickém zařízení, nebo masérem, zapsaným v národním registru zdravotnických služeb.
Dále je ovšem nutné posoudit, zda bude příspěvek
na masáže osvobozený od daně z příjmu. (Výčet
plnění, které je možné z FKSP čerpat, je definován
výlučně ve vyhlášce o FKSP. )
Detailní informace naleznete na webových stránkách ČMOS PŠ zde:

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 35/2018

(vyšel 7. 11. 2018)

Školní jídelny opět soutěžily
Češi mají k jídlu kladný vztah. Platí to i pro české
školáky, a tak je dobře, že v posledních letech
školní jídelny přestaly být vývařovnami a stávají
se z nich místa, která si nabídkou a kulturou
stravování nezadají s dobrými restauracemi.
S tím souvisí také to, aby nabídka v jídelnách byla
pestrá, uvařená z kvalitních surovin a odpovídala
zásadám zdravé výživy. Že to jde a že takové dobroty
malým strávníkům chutnají, potvrdil i druhý ročník
soutěže „Školní jídelna chutně a zdravě“, který proběhl na SOU gastronomie a podnikání v Praze 9
v Kyjích, jehož pořadateli jsou Magistrát hlavního
města Prahy a Asociace zřizovatelů školních jídelen.
Jejím cílem je nejen výměna zkušeností, ale i snaha
zlepšit postavení školních jídelen v očích veřejnosti.

Těžká práce poroty kuchaři, pracující ve školních jídelnách, nepostrádají
fantazii a dovedou vykouzlit
báječná jídla. (Na obrázcích
vlevo dole pohled do zákulisí, kde ty dobroty vznikaly.)
Letošní ročník potvrdil trend zvyšování kvality připravovaných jídel. Za ocenění stojí i to, že mnohdy se
jednalo o jídla z ingrediencí a surovin, které děti často odmítají. Bylo těžké vybrat vítěze, protože všech
deset finalistů odvedlo vynikající práci. Ale pravidla
soutěže byla neúprosná a porota musela nakonec
vybrat pouze tři nejlepší.
Fotogalerii ze soutěže i jména vítězů
naleznete na Facebooku ČMOS PŠ zde:
Další informace naleznete i na webových
stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Rovnost ve vzdělávání Odstranění bariér sociální mobility
OECD vydala zprávu s názvem „Rovnost ve vzdělávání – Odstranění
bariér sociální mobility“. Dokument se zaměřuje na vztah mezi
socio-ekonomickým znevýhodněním a výsledky žáků ve škole, jejich
pocit pohody a možnost sociální mobility. Zpráva je založená na datech Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA). Ukazuje se, že socioekonomické zázemí hraje zásadní roli na výsledku žáků obzvláště ve znevýhodněných školách. Předškolní vzdělávání hraje pozitivní roli ve zmírnění
znevýhodnění. Je doloženo, že děti ze znevýhodněného
prostředí se předškolní výuky zúčastňují méně, než ostatní.
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Celou zprávu, vydanou OECD, naleznete na webu ČMOS PŠ zde:
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