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Jde nám o růst tarifů
Odbory veřejného sektoru vyzvaly vládu, aby s nimi
začala co nejdříve jednat o růstu platů na příští rok.
Jaké navýšení budou pro zaměstnance státu a veřejných služeb požadovat, zatím odbory neupřesnily.
ČSSD podporuje brzké zahájení vyjednávání s
vládou. Novinářům tyto informace po setkání vedení
ČSSD s odboráři sdělili předseda strany Jan
Hamáček a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.
Ve veřejných službách a správě pracovalo loni na
640.700 lidí. Průměrný plat byl 35.437 korun. Platy
se zde zvyšovaly naposledy letos v lednu. Tarify tedy základ příjmu - narostly od dvou do sedmi
procent podle profesí, učitelům pak o deset procent.
Další nemalý balík peněz měl jít do odměn. "Budeme požadovat zejména růst tarifů,“ sdělil
k tomu Josef Středula. „Zkušenost, kterou jsme
letos bohužel udělali, je, že tam, kde byl slíben nadtarifní růst, tak se prakticky nerealizoval. Nevidíme
žádný důvod, aby zaměstnanci státu a další byli

Fotografie z jednání odborů a ČSSD před tiskovou
konferencí, na které odbory veřejného sektoru vyzvaly vládu k vyjednávání o růstu platů na rok 2020.
jakkoliv kráceni s tím, že politik slíbí a zaměstnanec
neobdrží," uvedl dále Josef Středula. Dodal jen, že
odbory budou usilovat o "významné navýšení" a požadavky sdělí nejdříve vládě.

Zahájena jednání svazu s ministryní Schillerovou o platech
V pondělí 29. 4. se uskutečnilo úvodní jednání
vedení odborového svazu s ministryní financí
Alenou Schillerovou o návrhu rámce rozpočtu na
rok 2020 a přípravách střednědobých výhledů na
roky 2021 a 2022.
Vedení svazu předložilo požadavky na nárůst objemu finančních prostředků na platy pro pedagogické pracovníky ve výši 15 % a pro nepedagogické
pracovníky 10 %. Paní ministryně deklarovala vůli
ministerstva připravit naplnění závazku z prohlášení
vlády, že v roce 2021 bude plat učitelů na úrovni 150 % platu z roku 2017 s tím, že navýšení bude
rozloženo do roku 2021. Poměr výše tarifních a
ostatních složek platu je otázkou další komunikace a
toto ministryně ponechává v kompetenci vyjednávání
sociálních partnerů s ministrem školství.
Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

V úterý 23. 4. 2019 se ve Znojmě uskutečnila
konference „Předškolní vzdělávání jako stavební
kámen pro další vzdělávání“. Byla otevřena všem
pedagogickým pracovníkům včetně neodborářů.
Další podrobnější informace a také
malou fotogalerii z konference naleznete
na Facebooku ČMOS PŠ zde:

Výzva k připomínkování návrhu MŠMT
Vážení kolegové a kolegyně,
v úterý 30. 4. 2019 svolal pan náměstek ministra
školství Václav Pícl poradu k návrhu řešení úvazků
zástupců ředitelů škol a školských zařízení za
účasti zástupců ČMOS PŠ, Asociace ředitelů ZŠ,
Asociace ředitelů gymnázií a CZESHA. Pan náměstek sdělil, že smyslem opatření není zhoršovat současnou situaci, ale omezit případné neodůvodněné
zvyšování počtu zástupců ředitelů v souvislosti s
novým financováním škol. Jako možné řešení navrhl
vázat počet zástupců na počet tříd školy nebo škol-

ského zařízení. Připomínkové řízení k návrhu novely
NV 75/2005 Sb. proběhne obvyklým způsobem.
Obracíme se na vás s žádostí o stanovisko, zda by při
současném zachování výše úvazku zástupce ředitele
bylo pro vás akceptovatelné:
• stanovit počet zástupců ředitelů v návaznosti
na počet tříd školy či školského zařízení,
• návrh vymezení počtu tříd na jednoho zástupce.
Vaše stanoviska očekáváme do 8. 5. 2019.
Mgr. Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS PŠ
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Čeští pedagogové potřebují důvěru
Svět je zahlcen daty. Snad i proto se letošní konference Úspěch pro každého žáka 2019
v pražském Centru současného umění DOX
nesla v duchu motta Data! Zvednou nás ze židle?
„Osobně si myslím, že českému školství je zapotřebí
vrátit především důvěru. To platí i o našem ministerstvu, které v minulosti špatně komunikovalo, ale i o
vztazích mezi rodiči a učiteli, školami a zřizovateli, a
tak bych mohl pokračovat dál,“ těmito slovy zahájil
konferenci ministr školství Robert Plaga….
Romana Slaninová
Záznam z vystoupení bude zveřejněn v nejbližších
dnech na https://ucimekvalitne.cz/2019/.

František Dobšík, Markéta Seidlová

Školské odbory jsou na straně učitelů
Legislativní změny ovlivňují život škol mnoho let
potom, co jejich autoři opustí svůj ministerský
post. Proto se odborový svaz pracovníků školství
snaží v rámci připomínkového řízení uplatnit
argumenty, které vycházejí z praxe učitelů.
Snažíme se podpořit jen takové kroky, které budou
ve prospěch vzdělávání žáků. Někdy jsou naše připomínky vyslyšeny, někdy ne.
Opravdu mohou učit všichni?
V posledních dnech se hovoří o záměru ministra
školství Roberta Plagy, který navrhuje, aby ve školách mohli učit všichni absolventi vysokých škol. Doposud mohou před žáky předstoupit jen ti, kteří mají
pedagogické vzdělání. Podle mého názoru by to byl
průlom do kvalifikačních předpokladů, jehož dopady
pro profesi učitele si možná neumíme představit…
František Dobšík

Motto článku: Z pedagogických pracovníků je
zapotřebí sejmout břemeno byrokracie, do vedení škol dostat lidi nejen manažersky schopné,
ale hlavně zkušené pedagogy.

Další články a informace naleznete i na
webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Když v Polsku stávkují učitelé
V první půlce dubna začala v Polsku velká stávka,
do níž se zapojilo údajně až 74 procent učitelů.
Bojují za lepší platy a podmínky pro svou práci.
Jde zřejmě o největší stávku v zemi od roku 1993.
Zorganizoval ji odborový Svaz polských učitelů
(ZNP) a podpořila provládní Solidarita i nečlenové odborů. Stávka učitelů
vyvolala pozoruhodnou solidaritu, vysloužila si podporu široké veřejnosti.
Demonstrace na podporu učitelů se konaly v celém Polsku, často je organizovali studenti. Učitelé jsou však údajně pod silným tlakem ze strany konzervativní vlády, která se různými způsoby snaží znechutit jim další protesty.
Česká média o protestech polských učitelů informují sporadicky,
upozorňujeme proto na článek, zveřejněný na serveru a2larm.
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