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Priorita školství zatím nemá ve státním
rozpočtu jasnou přednost
Vláda musí nejpozději do konce září tohoto roku
předložit do Poslanecké sněmovny návrh zákona
o státním rozpočtu. Jednoznačně by v něm měla
být potvrzena roky slibovaná priorita vzdělávání
v ČR.
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
dlouhodobě důrazně poukazuje na silně podfinancované školství v ČR. Naším cílem je prosadit zvýšení výdajů státního rozpočtu tak, aby celkový
podíl veřejných výdajů na vzdělávání odpovídal
výši dosahované ve vyspělých zemích EU
(nejméně 6% HDP).
Kampaň Konec levných učitelů, kterou jsme zahájili
v roce 2016, přináší dílčí výsledky. V létech 2017 až
2019 jsme vyjednali navýšení platů pedagogů i
nepedagogů ve vyšší míře, než v ostatních rezortech
veřejných služeb. Například pedagogům za období
2017-2019 vzrostly platy v průměru o 10 880 korun,
což je zvýšení v průměru o 38 %.
Pro rok 2020 požadujeme, aby platy objemově
pro pedagogy vzrostly o 15 % a pro nepedagogy
o 10%. Nikdo z ústavních činitelů to nezpochybnil.
Ministr školství nás podpořil, chceme znát i jasné
stanovisko ministryně financí a politiků.

Ocenění pro nejoblíbenějšího učitele v Česku Zlatý
Ámos letos obdržela učitelka matematiky, češtiny a
tělocviku Pavlína Kopáčiková z Vacova na Prachaticku v Jihočeském kraji. Na snímku čerstvé „Ámosce“
blahopřeje předseda ČMOS PŠ František Dobšík.
V květnu tohoto roku proběhne sjezd našeho odborového svazu. V případě nepříznivého vývoje vyjednávání o zvýšení platů ve školství v roce 2020 delegáti
sjezdu rozhodnou o společném postupu prosazování
našich požadavků a o formě, jak se za ně postavíme.
předseda ČMOS PŠ František Dobšík
Další informace a tiskovou zprávu naleznete
i na webových stránkách ČMOS PŠ zde:

Konference odborářů Visegrádu, Rumunska, Bulharska a Kypru
Dne 28. 3. 2019 proběhla v Budapešti konference
zástupců odborových svazů ze zemí Visegrádské
čtyřky, Rumunska, Bulharska a Kypru. Konference se zúčastnila i evropská ředitelka ETUCE,
Susan Flocken. Tuto akci organizoval maďarský
odborový svaz PSZ (Pedagógusok Szakszervezete)
u příležitosti oslav sta let svojí existence.

Delegáti jednotlivých svazů diskutovali o specifikách
postavení zemí střední a východní Evropy
v mezinárodních institucích jako je EI a ETUCE.
V rámci diskuse se mluvilo o nutnosti užší spolupráce těchto zemí, problémech, kterým jednotlivé svazy
nyní čelí, a o možnostech, jak řešit otázky spojené
s budováním kapacit členské základny svazů.
Susan Flocken promluvila o nutnosti spolupráce v
rámci ETUCE a o probíhajících projektech a kampaních ETUCE.
Na závěr jednání maďarský svaz PSZ podepsal
dohodu o vzájemné spolupráci se slovenským
svazem OZPŠaV, s bulharským svazem SEB,
rumunským svazem FSLI a kyperským svazem
KTOS. Zástupcům Polska a České republiky byl
předán návrh této dohody, aby jej orgány svazů
těchto zemí mohly schválit a následně podepsat.
Gabriela Tlapová
specialistka zahraničních vztahů

Slavnostního ceremoniálu na konferenci se zúčastnila i evropská ředitelka ETUCE Susan Flocken.

Další informace z konference naleznete na
webových stránkách ČMOS PŠ zde:

Podporujeme stávku polských učitelů
Dne 8. 4. 2019 vyhlásili polští odboráři stávku.
Podílejí se na ní společně tři odborové svazy: ZNP,
Solidarność a Forum. Stávku polští kolegové
vyhlásili poté, co neúspěšně od pondělí 25. 3.
2019 vyjednávali s vládou o navýšení platů.
Stávka bude pokračovat do odvolání. Mezi učiteli má
velkou podporu a zapojit by se do ní podle informací
odborů mělo 80 – 90% škol. V dubnu a v květnu mají
v polských školách probíhat zkoušky. Stávka by tedy
případně mohla ohrozit jejich průběh.
Polské kolegy v jejich
přejeme jim úspěch!

Další informace o stávce polských kolegů
jsou na webu ČMOS PŠ zde:

snaze podporujeme a
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Dobrý kantor potřebuje svobodu
Květnový sjezd školských odborů se nezadržitelně
blíží a už teď je jasné, že během jeho konání se
bude živě diskutovat o mnoha záležitostech, kterými
žije současné školství. A nejedná se zdaleka pouze
o platy učitelů nebo o reformu jeho financování.
Nad řadou ne vždy pozitivních jevů se v našem
rozhovoru zamýšlí předseda ČMOS pracovníků
školství František Dobšík, který si stejně jako jeho
kolegové z vedení odborů dobře uvědomuje, co
všechno kantory trápí. „Hodně se v současnosti upozorňuje na to, že ze škol odcházejí mladí, ale i zkušenější učitelé. A ne vždy je příčinou pouze nedostatečné finanční ohodnocení,“ říká František Dobšík…
rozhovor připravila Romana Slaninová

Motto: Učitelům chybí solidarita, nejsou zvyklí se
vzájemně podporovat. Studenti pedagogických
fakult musí získat odborné zkušenosti a rovněž
praktickou průpravu, profesní sebevědomí, hrdost.

Celý rozhovor a další články naleznete i
na webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Cena EK pro učitele odborného výcviku
Evropská komise (EK) ve spolupráci se skupinou specialistů z
„Platformy evropských asociací poskytovatelů učňovského vzdělávání a přípravy“ (Platform of European Associations of VET ProviEuropean
Commission
ders), Obessu a ETUCE vyhlásila cenu pro učitele odborného výcviku. Přihlášky je možno podávat do 10. 6. 2019.
Cena je určena pro učitele, který přispěl k učňovskému vzdělávání a výcviku
svým osobním a profesním přístupem k žákům a studentům.
Učitelé musí dále splňovat následující kritéria: Pracují přímo s žáky
nebo studenty v základním výcviku nebo v jeho následné formě. Získali po
1. 1. 2016 písemné uznání/cenu/nebo ocenění pro učitele ve své zemi, a to
od veřejné nebo soukromé autority. Jsou občany členského
státu EU, kandidátské země EU anebo zemí Evropského
sdružení volného obchodu.
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