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Aktuálně: Z jednání školské Tripartity
Jednání školské tripartity dne 21. 3. 2019 řídil
ministr školství R. Plaga.
• Účastníci projednávali aktuální stav přípravy
reformy financování regionálního školství.
• Ministerstvo dokončuje propočty změny stavů
nepedagogických pracovníků na jednotlivých
typech škol.
• Od dubna proběhnou semináře ve všech krajích,
kde budou ředitelé škol seznámeni s konečnými
parametry reformy.
• Dalším bodem bylo Memorandum ke kvalitě
středního školství (jednání se zúčastnila i radní
pro školství kraje Vysočina J. Fialová, zastupující
Asociaci krajů ČR, které se bod týkal).
• Ostatní body jednání se týkaly evropských strukturálních fondů na příští období, Strategie 2030 a
přípravy rozpočtu MŠMT na rok 2020.
Pozn.: Školská tripartita (Pracovní tým RHSD pro
vzdělávání a lidské zdroje).

Společné Memorandum ke kvalitě a budoucnosti
středního školství podepsali F. Dobšík, předseda
Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství; V. Dlouhý, prezident Hospodářské komory
ČR; M. Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a
dopravy ČR a poslankyně J. Mračková Vildumetzová
- hejtmanka Karlovarského kraje.
Memorandum bylo podepsáno na jednání
kulatého stolu v PSP ČR 5. 3. 2019 v Praze.
Celý jeho text naleznete na Google Plus zde:

G+

Hodnocení práce sekce ŠVVZ za rok 2018
Po celé uplynulé období 2018 sekce průběžně
řešila časté aktuální požadavky členek svazu.

Konkrétně se jedná o:

Dlouhodobým tématem bylo chybné zařazování
vychovatelek do platových tříd podle KATALOGU PRACÍ (KP). Problém se týká některých
krajů, řešení je problematické, neobejde se často
bez právní pomoci.

- Novelu " Metodického výkladu k odměňování
pedagogických pracovníků".

Sekce pomáhala i v dalších pracovně právních
problémech na jednotlivých konkrétních pracovištích.
Podílela se na připomínkování některých dokumentů
a podařilo se i mnohé prosadit.

- Konkretizaci 9. pl. tř. v KP - vychovatel.

- Novelu vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. (Důležitá je mimo jiné příloha č. 1 - týdenní
rozsah provozu ve školních družinách).
- Reformu financování Rg školství, zařazení školních
družin do skupiny školských zařízení, která budou
financována přímo z MŠMT, a ne jako dříve přes
krajské úřady.
Sekce se zapojila i do připomínkování dalších novel
vyhlášek a zákonů, souvisejících se školskou problematikou, nebyl vynechán žádný důležitý dokument.
Stále přetrvávají problémy: konkretizace 8. pl. tř.;
odstranění rozpětí přímé výchovně vzdělávací
činnosti-stabilizace na 28 hodinách; není dořešena
otázka funkce vedoucí vychovatelky…
Vytýčené cíle není sice jednoduché plnit, ale je
snaha udělat vše pro docílení maximálních výsledků
ve prospěch členek svazu.

Mezinárodní summit učitelské profese ISTP
2019 se konal 14. až 15. 3. v Helsinkách.
Bližší informace jsou na webu ČMOS PŠ zde:

Poznatky z praxe, náměty na zlepšení práce s dětmi,
výsledky řešení určitých problémů, to vše bylo
předáno i účastníkům republikové konference.
Jana Brdová, předsedkyně RV sekce ŠVVZ

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 11/2019 (vyšel 20. 3. 2019)
ty nejvíce postižené. V devadesátých letech začalo
být protěžováno především maturitní všeobecně
zaměřené vzdělávání. Zároveň se začal projevovat
pokles demografické křivky, ale v důsledku společenského tlaku se zvyšovaly kapacity maturitního všeobecného vzdělávání, logicky proto začal výrazný
pokles počtu žáků v učebních oborech. Tato situace
trvala řadu let, teprve zhruba před deseti lety se
začalo nahlas mluvit o tom, že učňovské školství
potřebujeme a budeme potřebovat, že řemeslníků
začíná být akutní nedostatek… (Táňa PIKARTOVÁ)

Nedostatek řemeslníků je globální problém
Podle Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů chybí
v Česku v současné době přes tři tisíce odborníků.
A situace se v blízké době nezlepší, protože zkušení řemeslníci odcházejí do důchodu a mladí nejsou.
O tom, jak situaci řešit, hovoříme s Miloslavem Janečkem, ředitelem Střední odborné školy Jarov v Praze.
Kde hledat podstatu trvalého nedostatku kvalifikovaných klempířů, zedníků, tesařů, pokrývačů a
vůbec řemeslníků.

Špatně nastavená pravidla přijímání?

To je celospolečenský problém, který zdaleka netrápí
jenom Českou republiku a Evropskou unii. Dá se říci,
že nedostatek řemeslníků je dnes již globální problém.
V České republice má tato situace určitý historický
vývoj u učňovského školství a týká se téměř všech
učebních oborů, nicméně zmiňované obory patří mezi

Podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a
rozvoj patří naše republika k výrazně nejhorším
zemím v úspěšnosti vysokoškolského studia.
Skutečnost, že až polovina studentů bakalářského
studia své první vysokoškolské studium úspěšně
nedokončí, není rozhodně tím, čím bychom se mohli
chlubit. Mnozí studenti se nedokážou vyrovnat
s vysokoškolským systémem studia, problém ale
nepochybně začíná již u výběru vysoké školy a volby
konkrétního studijního oboru středoškoláky.
Již samotná četnost vysokých škol nabízejících
uchazečům množství studijních oborů je značně
nepřehledná. Ani řada studijních oborů ve své nabídce přitom nebývá z hlediska vlastního obsahu a
požadavků pro případné uchazeče dostatečně čitelná. Na internetu sice bývá množství doporučení,
v nich se však případný zájemce zcela ztrácí…
(František MORKES)

Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov
v Praze, vidí v nedostatku řemeslníků problém, který
zdaleka netrápí jenom Českou republiku a EU.

Další informace naleznete na webových
stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Evropská komise: Zpráva o české republice
Dne 27. 2. 2019 vydala Evropská komise (EK) dokument
s názvem Zprávy o jednotlivých zemích a hloubkové přezkumy.
European
Jedná se o jeden ze stěžejních dokumentů tzv. evropského seCommission
mestru. EK v tomto dokumentu shrnuje a zveřejňuje svoje závěry
o stavu ekonomiky a reforem daného členského státu. Závěry zakládá na
datech, která zástupci EK sebrali během podzimu předešlého roku (tedy
2018), a na základě dat z Roční analýzy růstu na rok 2019. Dokument následně slouží jako hlavní podklad pro návrh doporučení Rady EU národním
státům. Naplňování doporučení v jednotlivých národních státech sice není
právně vymahatelné, ale lze konstatovat, že většina členských států (včetně
České republiky) se k doporučením chová zodpovědně, snaží se je
promítnout do rozpočtu a politických priorit pro následující období.
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