c

ČMOS PŠ

Číslo 2/2019

Odbory se účastní jednání o rozdělování
peněz na školství krajům
V současné době připravují odbory školství
krajských úřadů soustavu krajských normativů a
rozpis rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení. Připravují se porady ředitelů jak krajských škol,
tak i obecních škol v rámci tzv. „obcí tři“. Naši členové krajských rad odborového svazu situaci monitorují
a se zástupci jednotlivých krajských vedení jsou
dohodnuta projednání rámců rozpisu rozpočtu na

letošní rok. Porada ekonomů odborů školství krajských úřadů a ekonomické sekce Ministerstva
školství a tělovýchovy ČR se má konat 13. 2.
2019, vedení odborového svazu se jí zúčastní.
Preferujeme navyšování tarifních složek platu. Budeme ale aktivním účastníkem i u rozdělováním peněz
na složky nadtarifní, obhospodařované kraji. Nepodceňujeme totiž jejich motivační roli pro práci učitelů.
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

Seminář pro předsedy základních organizací ČMOS PŠ
Olomoucká krajská rada odborového svazu ve
spolupráci s vedením ČMOS PŠ uspořádaly v druhém lednovém víkendu intenzivní třídenní seminář
pro funkcionáře základních organizací. Do krásného
zasněženého Jeseníku přijelo více než 40 zástupců
ZO z celého kraje. Získali mnoho informací potřebných ke každodenní odborářské činnosti, zejména
v oblasti hospodaření ZO, účetnictví, povinností předsedy ZO a výboru, oprávnění odborové organizace. Mimořádný zájem přítomných vzbudil
blok k FKSP. Kolegové absolvovali také on-line
video kurz k technikám vyjednávání a zdokonalili
se v pracovněprávních otázkách.

K tomu, aby informace dobře využili v praxi, zařadili
organizátoři také seminář prezentačních a komunikačních dovedností. Přestože byl program naprosto
nabitý, díky skvělé atmosféře se našel čas i na
odpolední procházku lázeňskou promenádou
a večerní posezení s diskuzí pro vzájemnou výměnu
zkušeností.
Za perfektně odvedenou práci patří velké díky vedení svazu, účastníkům semináře nezbývá
než popřát mnoho úspěchů v odborové práci.

EXOD 2019 – nabídka základen

Ing. Eva Hrdličková, předsedkyně KROS

Video na You Tube
Přinášíme vám seznam základen
EXOD pro rok 2019, schválený
komisí EXOD. Kompletní seznam
naleznete ke stažení jako soubor
ve formátu PDF v rubrice Ke stažení/EXOD na webu odborového
svazu (společně s přihláškou ).
Veškeré informace o EXOD
jsou na webu ČMOS PŠ zde:

Výhody základen EXOD zejména pro rekreaci rodin a letošní nabídku
vysvětluje ve videu předseda komise EXOD ČMOS PŠ Dr. Jiří Michal.

Video o EXOD najdete na
You Tube ČMOS PŠ zde:

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 4/2019

(vyšel 30. 1. 2019)

Změny ve školství v letošním roce

Pokud učení baví mě, pak baví i děti

Zatímco se loňský rok nesl celkem v poklidu a bez
velkých změn, letos už by to mohlo být jinak. Na pořadu dne jsou státní maturity, inkluze a další zvyšování platů. Hovoříme s Anetou Lednovou, tiskovou
mluvčí ministerstva školství.

Martina Hálová (46) učí spolu se svým synem
Lukášem Hálou (23) ve Fakultní základní škole
Barrandov II při PedF UK v Praze 5 – Hlubočepích
- patří mezi největší pražské školy. Martina učí na
prvním stupni a matematiku na stupni druhém.
Lukáš fyziku a matematiku na druhém stupni.

Jak bude postupovat revize rámcových vzdělávacích
programů?
Ministerstvo školství uložilo Národnímu ústavu pro
vzdělávání zpracovat návrh revize vzdělávacích oblastí
český jazyk, cizí jazyk, matematika a informatika pro
základní školy do 31. srpna 2019, celý rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání by pak měl být
předložen ministerstvu do konce roku 2019. Potřebné
konkrétní změny v rámcových vzdělávacích programech
ukážou dokončované podkladové analytické studie.
Bližší informace budou k dispozici poté...

Je nevšední, když se v
jedné škole sejdou za
katedrou rodič s dítětem,
avšak zajímavější je, jak
každý z nich odpovídá na
jednu a tu samou otázku.
Jak vzpomínáte na svá
školní léta?
Martina: Vzpomínám ráda
Martina Hálová se synem
na některé učitele, kteří
Lukášem Hálou
mě lidsky obohatili. Bohužel jich nebylo moc. Nejvíc mě ovlivnil na vysoké
škole profesor Hejný. Jinak jsem vždy byla zklamaná, když učitelé studenty škatulkovali podle známek.
A myslím, že mě to tak trochu přivedlo k učení.
Lukáš: Pro mě ještě školní léta neskončila. Letos mě
čekají bakalářské státnice. Na základce a střední mě
vždy nejvíc ve všech oborech ovlivnila osobnost a
přístup učitele k dětem. Pokud mě učitel dokázal
nadchnout pro obor, tak jsem se mu rád věnoval.
Proto jsem se i já rozhodl učit…
Oba rozhovory v plném znění byly otištěny
v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 4/2019.

Ministerstvo finalizuje novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Další informace naleznete na webových
stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Příliš mnoho „pedagogických komor“
Organizace Učitelská platforma vydala informaci pro média, ve které
upozorňuje na určitý zmatek v pojmech a názvech, které si dávají
některé občanské organizace. Zejména upozorňuje na používání názvu
pedagogická komora. K některým povoláním patří členství v profesním
sdružení, obvykle zvaném komora. Svou profesní komoru mají advokáti, lékaři, lékárníci, exekutoři, notáři a další. Komora je definována zákonem a členství je obvykle povinné pro každého, kdo profesi vykonává.
Seznam všech profesních komor vede Nejvyšší správní soud České republiky. Pedagogické profese dnes na tomto seznamu nejsou, takže profesní
pedagogická komora dosud neexistuje. Přesto jsou sdružení, která mají
slova „pedagogická komora“ v názvu. Jedná se však pouze o spolky ve
smyslu občanského zákoníku, najdete je ve Spolkovém
rejstříku a v současnosti se u nás vyskytují hned tři.

Kalendář
ČMOS PŠ
2018
(Klikněte na ikonku)

Celou informaci naleznete na webu Učitelské platformy zde:
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Příloha: Z jednání profesních sekcí
Republikové konference profesních sekcí
– příprava na VIII. Sjezd ČMOS PŠ
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Jednoznačnou
podporu
má
záměr vyjednat pro rok 2020
zvýšení objemu prostředků pro
pedagogické pracovníky o 15 %
a nepedagogické o 10 % s tím,
že největší podíl (minimálně jako
v roce 2019) se dá do tarifní složky platu. Dále budeme prosazovat zavedení jednotné tabulky
pro zaměstnance školství. Velká
podpora zazněla zamítavému
stanovisku k paragrafu 9 a) obsaženém v novele
zákona o pedagogických pracovnících.

Od prosince do konce ledna 2019 probíhaly republikové profesní konference odborového svazu. Jedním ze
stěžejních témat byly volby delegátů a náhradníků na
Sjezd ČMOS PŠ, projednání sjezdových materiálů –
návrhu Programu, Stanov a Finančního řádu. Delegáti konferencí se jednoznačně shodli, že i nadále je
důležité zachovat a neoslabovat profesní strukturu
odborového svazu. Pro další období je nutné zefektivnit fungování a prezentaci profesních sekcí. A o to se
musíme společně zasadit. Neméně diskutovanými
tématy byly strategie vyjednávání o platech a novela
zákona o pedagogických pracovnících.

Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS PŠ

Ze sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací
Profesní problémy vedoucích pracovníků ve školství mají dopad na všechny zaměstnance
V právě uplynulém čtyřletém
období se profesní sekce
vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací
velmi aktivně podílela na jedné
z nejdůležitějších profesních
aktivit Českomoravského odborového svazu – připomínkovém
řízení k legislativním návrhům a
úpravám
zákonů,
vyhlášek
i nařízení vlády. Členové republikového výboru (RV) naší sekce
se rekrutují z řad ředitelů či dalších vedoucích
pracovníků působících v mateřských školách, na
základních školách i na středních školách. Mohou
tak posuzovat předkládané návrhy s ohledem na
důsledky a dopady v praxi, a to z jiného úhlu pohledu než řadoví zaměstnanci škol či školských zařízení. Velmi často je jejich profesní vhled totiž spojen
především s nutností ekonomického a hospodářského zajištění provozu organizace, v níž působí. Nejde
tedy pouze o platové rozpočty, vliv na fungování
vzdělávacích institucí mají také rozpočty provozní.
S ekonomickou stránkou, ať chceme či ne, je spojeno i postavení a pracovní podmínky zaměstnanců.

přinášejí zvyšující pracovní zátěž, a přesto stále
ještě nedostatečné platové ohodnocení. RV svými
prohlášeními apeloval na vedení odborového svazu,
aby prosazoval zlepšení pracovních podmínek
a finanční ohodnocení pracovníků ve vzdělávání,
podobně jako usnesení republikových konferencí.
RV rovněž připravoval semináře k aktuálnímu dění:
kariérní řád, inkluzivní vzdělávání, změna financování regionálního školství. Na nich bylo možné slyšet
různé názory členů odborového svazu k daným
tématům. Ačkoliv se někdy jeví problematické nalézt
shodu, členové RV se snažili vždy vystupovat nejen
jako zástupci profese, ale také jako členové odborového svazu. Lednová republiková konference zvolí
delegáta na VIII. sjezd ČMOS PŠ a zhodnotí minulé
čtyřleté působení RV. Zároveň bude jejím úkolem
projednat dlouhodobé cíle profesní sekce pro následující čtyři roky. Jedním z nejtěžších cílů bude, dle
našeho názoru, snažit se prosadit komplexní legislativní řešení ochrany pracovníků ve školství před
agresivními žáky a rodiči. Problematiku, s níž se
v praxi setkáváme čím dál tím častěji.
O závěrech jednání lednového republikového výboru
a konference, včetně podrobnějšího představení
dlouhodobých cílů profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací, budete
informováni v Týdeníku Školství.

Členové RV vnímají výtky pedagogických i nepedagogických pracovníků k opakovaným slibům politických reprezentací ohledně priority vzdělávání a
rozdílu v následných činech, jež s sebou mnohdy
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Mgr. Petr Pečenka předseda RV VP a PŘO
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