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Čeští učitelé: kvalita za třetinu peněz
ČMOS PŠ požaduje pro rok 2020 navýšení platů
pedagogů o 15 % a 10 % pro nepedagogy. V letech
2016 až 2018 se zvýšily platy učitelů v průměru o
téměř sedm tisíc tři sta korun, letos to bude průměrně
o více než pět tisíc. V paritě kupní síly vůči Rakousku
a Německu jsou však velmi nízké – téměř třetinové.
Pokud bychom se chtěli přiblížit například Rakousku,
bylo by nutno každoročně přidávat 15 procent po osm
let za sebou. Zajímavé je i srovnání ČR se zeměmi,
které dosahují při mezinárodních hodnoceních
v přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti
obdobného počtu bodů. Český učitel je v úrovni toho,
co naučí, srovnatelný s kolegy z vyspělých zemí EU.
Premiér Andrej Babiš v navýšením souhlasí, polovina
přidaných peněž má jít podle něj do tarifů, polovina na
odměny. „My však chceme, aby do tarifů šly opět
alespoň dvě třetiny, jako tomu bylo v tomto roce,“ říká
předseda školských odborů František Dobšík. „Za
důležité také považujeme, aby dobře fungoval
mechanismus spravedlivějšího a průhlednějšího rozdělování „nadtarifních“ peněz v rámci krajů,“ dodává.

Brífink vedení ČMOS PŠ se konal 10. 1. 2019. Těšil
se nemalému zájmu médií. Požadavky odborů na
další navýšení platů pedagogických pracovníků
alespoň o 15 % v roce 2020 podpořil ještě téhož
dne veřejně i ministr školství Robert Plaga
Další články, které vyšly po brífinku svazu
v médiích, včetně fotogalerie z akce,
naleznete na Facebooku ČMOS PŠ zde:
Celou tiskovou zprávu, včetně statistik a
srovnání platů učitelů s okolními zeměmi,
naleznete na webu ČMOS PŠ zde:

Z jednání Tripartity pro vzdělávání a lidské zdroje
Pracovní tým 15. 1. 2019 projednával:
1.
2.
3.
4.
4.

Rozpis rozpočtu na rok 2019,
Novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
Novelu zákona č.563/2004 Sb.,
Novelu vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
Připomínky k prvnímu návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
ČR v období 2019 – 2023
5. Problematiku cut-off score
6. Problematiku novely Katalogu prací

ad 1) V průběhu ledna 2019 bude rozpis rozpočtu
zaslán na odbory školství krajských KÚ, posléze
bude rozepisován na školy a školská zařízení.
ČMOS PŠ požádal o vzájemnou diskuzi nad
otázkami týkajícími se finančních toků.
ad 2) Koncem ledna 2019 bude znám výsledek
jednání s Evropskou komisí, pak proběhnou porady
k vypořádání novely vyhlášky.
ad 3) Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících - ČMOS PŠ nesouhlasí s navrženými změnou §9a, není garantována odbornost.
Ministr se nebrání diskuzi nad přijetím pojistek k
tomu, aby odbornost na školách byla zachována.
ad 4) Novelu vyhlášky č. 54/2005 Sb. o konkurzním
řízení, která umožňuje státu větší vliv na výběr
ředitelů, pracovní tým podpořil.
ad 5) V současné době pracovní tým nepodporuje
zavedení cut-off score.
ad 6) Navrhované změny v Katalogu prací se týkají
asistentů pedagoga a vychovatelů. U vychovatelů je
vizí zamezit jejich zařazení do 8. platové třídy ze
strany ředitelů.

Ze zasedání školské tripartity 15. 1. 2019

ad 7) Vypořádaní připomínek k Dlouhodobému
záměru rozvoje vzdělávání ČR bude koncem dubna.

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 1/2019
Příprava vychovatelů na sjezd odborů v květnu

(vyšel 9. 1. 2019)

čtů. Pozitivně zhodnotila, že se podařilo v rámci
celoročních jednání o katalogizaci prací v platových
třídách s úspěchem ukončit katalog prací pro
9. platovou třídu, ale je zapotřebí ještě konkretizovat
třídy 8 a 10...

Další sekcí školských odborů, která se připravuje na
sjezd ČMOS pracovníků školství, je ta, která sdružuje
školská výchovně vzdělávací zařízení. I proto se sešel před koncem roku 2018 její republikový výbor.

Stěžejním bodem je zvyšování tarifů

Vedle přípravy volební konference, ze které vzejdou delegátky na květnový sjezd, se členky výboru zabývaly i
dalšími záležitostmi, především těmi, které bezprostředně souvisejí s činností školních družin, případně klubů a
středisek volného času.
Předsedkyně sekce Jana Brdová připomněla, že od září
roku 2019 budou v souvislosti s reformou regionálního
školství družiny financovány přímo ministerstvem
školství. Doporučila také členkám výboru, aby se snažily
prostřednictvím KROSů být v budoucnu u tvorby rozpo-

Tři roky činnosti má za sebou profesní sekce
středního školství. Přesto patří k jedněm
z nejaktivnějších v rámci školských odborů.
Potvrdila to ostatně i její nedávná konference.
Byli na ní zvoleni také delegáti na sjezd ČMOS
pracovníků školství, který se uskuteční v květnu
tohoto roku. Na počátku setkání shrnula Ivana Přikrylová, předsedkyně profesní sekce, činnost odborářů
ze středních škol v uplynulých letech.
„Od chvíle, kdy naše profesní sekce začala pracovat,
jsme se podíleli na připomínkování zvýšení platů,
vyhlášky o základním vzdělávání. Stejně tak jsme
spolupracovali při zavádění inkluze nebo společných
maturit. Aktivně jsme se zúčastnili kampaně Konec
levných učitelů a spolupracovali jsme i na tvorbě
nových rámcově vzdělávacích programů, na kterých
v současnosti intenzivně pracuje Národní ústav pro
vzdělávání (NÚV), stejně jako jsme pomáhali při
přípravách závěrečných a přijímacích zkoušek,“
uvedla mimo jiné Ivana Přikrylová...
Mezi středoškolské pedagogy mj. přišli na jejich konferenci rovněž František Dobšík, předseda ČMOS
pracovníků školství, a ředitel NÚV Lubomír Martinec.
(Z článků redaktorky R. Slaninové.)

Republikový výbor sekce výchovně vzdělávacích
zařízení jednal v centrále svazu v Praze

Další informace naleznete na webových
stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Pro silnější Evropu

European
Commission

V listopadu 2018 vydala Evropská komise v rámci evropského
semestru dokument s názvem Roční analýza růstu na rok 2019:
Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě.
Komise v tomto dokumentu mapuje ekonomický vývoj členských
států EU za předešlý rok. Strukturální reformy, investice a odpovědná fiskální politika na úrovni členských států společně s aktivitami na
evropské úrovni přispěly znovu nastolit stabilitu a prosperitu v rámci evropské ekonomiky. Růst ekonomiky ale neznamenal, že z něho profitují všichni
občané a státy stejnou měrou. S ohledem na oblast vzdělávání Evropská
komise zdůrazňuje, že členské státy by měly pomoci vybavit mladé lidi dovednostmi, které budou relevantní pro současné potřeby
pracovního trhu. Podpořeno by mělo být i celoživotní vzdělávání...
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Celý dokument s komentářem naleznete na webu ČMOS PŠ zde:
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Starší čísla naleznete zde
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