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Předkladatel se domnívá, že řecká vláda porušuje 

směrnici 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracov-

ních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi orga-

nizacemi EKOS, UNICE a CEEP a také směrnici 

91/533/EHS o povinnosti zaměstnavatele informovat 

zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru.  

Podpora italských kolegů 

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil italské organiza-

ce FLC-CGIL, CISL Scuola, UILSCUOLA, které 

sdružují pracovníky ve školství, v jejich akci týkající 

se zákona o rozpočtu na rok 2019. Tento zákon byl 

vypracován bez konzultace se sociálními partnery a 

jeho obsah může vést k narůstání  nerovnosti v   

sektoru vzdělávání v Itálii. 

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil petici č. 

0580/2018, kterou předložil Athanasios Kikinis 

z Řecké federace učitelů základních škol 

(D.O.E.), ve věci pracovních smluv na dobu     

určitou pro učitele základních škol v Řecku. 

Předkladatel petice tvrdí, že řecká vláda již mnoho 

let není schopna zaměstnávat stálé zaměstnance, 

kteří by uspokojovali trvalé funkční potřeby primární-

ho vzdělávání, a místo toho zaměstnává suplující 

učitele na základě pracovních smluv na dobu       

určitou, aniž by jim poskytovala odpovídající sociální 

ochranu. Dále tvrdí, že předpisy, které jsou pravidel-

ně zaváděny ve vztahu k náboru stálých zaměstnan-

ců, nebyly provedeny.  

Situace  trvá několik let, přičemž poslední nábor  

proběhl v roce 2008. V současnosti jsou desítky tisíc 

suplujících učitelů zaměstnávány opakovaně na 

smlouvy na dobu určitou, a to již déle než 15 let.  

Vyjádření solidarity řeckým a italským učitelům   

Veškeré informace o podpoře  italských a  

řeckých kolegů jsou na webu ČMOS PŠ zde: 

prostředky na „rozjezd“ PHmax od září 2019 a na 
platy od 1. 1. 2020. 

•     Pokud jde o finanční zajištění dalších školských 

zařízení – například jídelen, MŠMT zatím nemá  
kontrolní výpočty, protože jsou závislé na finanční 
skutečnosti z roku 2018. Ministerstvo se rovněž bu-
de řídit podle rozpočtové skladby jednotlivých krajů.  

Další informace 

• Novela zákona č. 561/2004 Sb. - maturity. 
Bude předložena do mezirezortního připomínkového 
řízení. Téma maturitních zkoušek bude bodem    
jednání na příštím setkání tripartity.  
 

• Jednajícím byly představeny základní  para- 
metry novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. a další kroky v     
projednávání této novely.  

Ilustrační fotografie z akcí školských                                
a vysokoškolských odborů... 

Z mimořádného jednání tripartity 

Mimořádné jednání tripartity pro vzdělávání a 

lidské zdroje se konalo 20. 2. 2019 v Praze. 

Hlavními body jednání byly:  

I. Informace o stavu rozpisu rozpočtu RgŠ pro rok 
2019 ze strany krajských úřadů (KÚ). 

II. Průběžná informace o stavu přípravy reformy  
financování regionálního školství. 
Za ministerstvo školství podávali informace ná-

městkyně ministra školství Zuzana Matušková a 
náměstek Václav Pícl. Vybrali jsem pro vás ve 
zkratce hlavní body jednání. 

Z. Matušková: Představila prezentaci rozpisu     
rozpočtu RgŠ ze strany KÚ pro rok 2019.  

V. Pícl: Od ledna 2019 je 10 % nároková složka do 
tarifních platů, další 4 % jsou nenároková (nadtarifní) 
složka. 1 % je určeno k vyrovnání mezikrajových 
rozdílů prostřednictvím rozvojového programu.  

• Na setkání zástupců MŠMT s KÚ 13. 2. 2019 

bylo dále  potvrzeno, že krajské úřady mají dostatek 
finančních prostředků v souvislosti s rozpočtem RgŠ 
pro rok 2019 a rozpis bude proveden dle pokynu 
MŠMT. 

• U nepedagogů budou finanční propočty stanove-

ny během měsíce dubna 2019, neboť jsou vázány 
na krajské normativy. Bez nich nelze stanovit       
finanční prostředky.  

• MŠMT dále disponuje dostatečnými finančními  

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/
https://skolskeodbory.cz
https://skolskeodbory.cz/
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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 3/2019  
Vyšlo 1. 3. 2019 
Starší čísla naleznete zde 

 Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ  č. 8/2019 (vyšel 27. 2. 2019) 

Kalendář 
 

ČMOS PŠ 
 

2018 
 

(Klikněte na ikonku) 

Celou informaci  naleznete Facebooku ČMOS PŠ  zde:  

                  „Kvalita a budoucnost středního školství                                                       

V Parlamentu České republiky se uskuteční kulatý stůl na téma „Kvalita a 

budoucnost středního školství“. Koná se dne 5. března 2019 od 9.00 do 

13.00 hod. v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26, Praha,  

místnost č. 56.  Pořádá ho poslankyně Jana Mračková Vildumetzová  

pod záštitou Asociace krajů České republiky. 

PROGRAM: 8,30 – 09,00: Prezentace účastníků; 09,00 – 12,00: Kvalita 

a budoucnost středního školství. 

Přednášející: Jana Mračková Vildumetzová, poslankyně Poslanecké       

sněmovny Parlamentu ČR; Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory 

ČR; Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR; 

František Dobšík, předseda Českomoravského odborového  

svazu pracovníků školství.  

Multikulturní vztahy řešíme více než inkluzi 

Kateřina Mayerová (35) pracuje jako školní psycho-

ložka a částečně též jako speciální pedagožka 
v Základní škole v Resslově ulici v Praze. Denně je 
tak v kontaktu se žáky školy, s vyučujícími, s vedením 
školy. Mimoto běžně komunikuje s rodiči dětí a podle 
potřeby i s dalšími institucemi. Práci školní psycholožky 
přiblížila v následujícím rozhovoru. 

Jaké problémy z titulu funkce školní psycholožky 
řešíte nejčastěji?  

Osobnostní, rodinné a obecně vztahové – jedno 
s druhým obvykle souvisí.  

Popište mi jeden váš pracovní den ve škole. 

Moje práce je hodně různorodá a částečně se odvíjí od 
aktuálního dění na škole. V zásadě se ale dá říci, že 
část mého dne vždy tvoří individuální či skupinové ree-

dukace s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami  

a další část individuální psychologické konzultace. 
Součástí reedukací bývají i přípravy na ně, ze všech 
sezení si poté dělám relativně podrobné poznámky. 
Nějaký čas vždy strávím také komunikací 

s vyučujícími či vedením školy, zvláště když je třeba 
dohodnout se na společném postupu. A typicky jsem 
v kontaktu i s rodiči dětí. Funguji tak vlastně na škole 
jako určitá „spojka“. 

Máte rovněž spolupracovat s vyučujícími při 
„vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami“. 

 Ano, toto je součástí především mé práce jako    
speciální pedagožky. Jedná se o děti, které jsou 
z nějakého důvodu školně znevýhodněné a mají   
nárok na specifický/individuální přístup… 
 

Stereotypy brzdí rozvoj vzdělávání 
Učitel vchází do třídy. Žáci se postaví. Pozdraví. 

Stručný zápis do třídní knihy. Pár slov o tom, co se 
bude dít v následující hodině. Stále stejný obrázek. 
Po dlouhá desetiletí. 

Kdyby chtěl někdo vědět, co představuje největší 

bolest současného školství, může si vybrat hned 
ze tří odpovědí. Málo peněz pro všechny. Zastaralý 
systém a obsah výuky. Nedostatek schopných učite-
lů. Která je správná? Ta čtvrtá. Zhoubná setrvačnost 
a přetrvávající stereotypy.  

Školství se i přes občasnou snahu nevymanilo z léty 

vyježděných kolejí. Žádná dílčí reforma nepřinesla 
oživující proměnu. Nástěnné hodiny ve třídách a na 
chodbách se před mnoha lety zastavily... 

Další informace naleznete na webových 

stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Motto: „Vyučující naší školy si zakládají na tom, aby 
se děti u nás cítily dobře. Jakékoliv vztahové konflikty 

se řeší ihned, děti se učí vzájemně respektovat.“ 

https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://twitter.com/skolskeodbory
mailto:stanek.evzen@gmail.com?subject=Odhlasit%20zasilani%20Newsletteru%20CMOS%20PS
http://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/9
http://www.e-sondy.cz/
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/?fref=ts
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://skolskeodbory.cz/kalendar
https://www.facebook.com/events/380020645915754/
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ceskomoravsk%C3%BD_odborov%C3%BD_svaz_pracovn%C3%ADk%C5%AF_%C5%A1kolstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ceskomoravsk%C3%BD_odborov%C3%BD_svaz_pracovn%C3%ADk%C5%AF_%C5%A1kolstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://www.facebook.com/events/380020645915754/

