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vývoj posledních let je z mého pohledu pozitivní.  
Není to pochopitelně výhradně zásluha odborů,   
bezpochyby jsme se na tom ale svým jednáním a 
vyjednáváním podíleli. Podstatné je, že změny ve 

školství  většinou jeho pracovníky nepoškozují. 
 

Co byste vnímal jako poškozující?  

Vzpomeňme si třeba na dobu ekonomické krize   
okolo roku 2007, kdy se začalo mluvit o zvyšování 
úvazků, objevil se tlak na to, aby osmihodinová pra-
covní doba učitele znamenala i osm hodin ve škole, 
popírala se jeho svoboda rozhodnout, kde a kdy se 
má na svou přímou vyučovací povinnost připravovat. 
Tehdy se podařilo tyto nápady překonat a je dobře, 

že se v současné době znovu neobjevují, že nedo-
chází ke změnám, které by zásadně zhoršovaly pod-
mínky pro práci zaměstnanců ve školství.  

 

Jak je to s růstem platů ve školství? 
Skutečně dosáhnou pedagogové na 
kdysi slíbených 130 % průměrného 
platu? Nejen o tom mluvila redakce   
Učitelských novin s  předsedou  
školských odborů FRANTIŠKEM 
DOBŠÍKEM krátce před ukončením 
jeho čtyřletého volebního období a 
před VIII. sjezdem školských odborů. 

S čím jste spokojený od posledního sjezdu? 

Téma vzdělávání ve společnosti posílilo. Tehdy jsme 
měli pravdu, když jsme o něm hovořili jako o papíro-
vé, předvolební prioritě. V posledních letech dostaly 
sliby směřující do oblasti vzdělávání konkrétnější a 
kontrolovatelnější obrysy, což je dobře. Všechny 
politické strany a hnutí, které jsou ve Sněmovně  
nebo by v ní chtěly být, mají tuto oblast jako jednu ze 
svých priorit a v jejím vývoji se to skutečně odráží.    

I když se nedá říci, že by se podařilo úplně všechno, 

Rozhovor Františka Dobšíka v Učitelských novinách 

 Ilustrační foto ze sněmu Českomoravské konfede-

race odborových svazů, 13. 5. 2019, Praha 

 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 

Dne 10. 5. 2019 proběhlo za účasti 

zástupců ČMOS PŠ na MŠMT vypo-

řádání připomínek k návrhu     

Dlouhodobého záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.  

Tento dokument zpracovává ministerstvo podle § 9 

školského zákona, předkládá vládě ke schválení a 

následně Poslanecké sněmovně ČR a Senátu ČR k 

projednání. 

Návrh Dlouhodobého záměru zaslal ČMOS PŠ v 

březnu t. r. svým organizačním jednotkám a profes-

ním sekcím k připomínkám, které pak byly využity při 

zpracování stanoviska odborového svazu.  

Většinu připomínek odborového svazu MŠMT   
akceptovalo, rozpor zůstává o zavedení příplatku 
pro uvádějícího učitele, o kterém (a dalších zámě-
rech vývoje odměňování) se bude jednat v souvis-
losti s koncepcí platové a personální politiky v 
regionálním školství, kterou MŠMT připravuje.  

ČMOS PŠ požádal o projednání této koncepce. 
Jakmile bude mít materiál k dispozici, bude poskytnut  
k vyjádření členské základně.  

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ 

 

 

Poslední pracovní verze Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzděláva-

cí soustavy ČR je na webu svazu zde:  

Celý rozhovor naleznete na webových  

stránkách odborového svazu zde:  

Nadchází VIII. sjezd ČMOS PŠ  

Ve dnech 17. 5. – 18. 5. 2019 se v Praze uskuteční 

VIII. sjezd ČMOS PŠ. Delegáti ze všech regionů ČR 
budou volit předsedu, místopředsedu, členy revizní 
komise ČMOS PŠ a schvalovat svazové dokumenty – 
Program na léta 2019 – 2023, Stanovy a Finanční 
řád. Budou projednávat a přijímat postup při prosazo-
vání našich požadavků. Sjezdu se zúčastní  zástup-
ci vlády, zaměstnavatelů, zřizovatelů a zahraniční  
hosté -  například paní Suzan Flocken ředitelka  
ETUCE – EI  (organizace sdružující odborové svazy 
pracovníků školství z celého světa, odborové svazy 

Visegrádské čtyřky a Bulharského odborového svazu. 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/pracovni-verze-dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-cr
https://skolskeodbory.cz/pracovni-verze-dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-cr
https://skolskeodbory.cz/rozhovor-s-frantiskem-dobsikem-pro-ucitelske-noviny
https://skolskeodbory.cz/rozhovor-s-frantiskem-dobsikem-pro-ucitelske-noviny
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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 7/2019  
Vyšlo 16. 5. 2019 
Starší čísla naleznete zde 

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ  číslo 19/2019 (vyšel 15. 5. 2019) 
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(Klikněte na ikonku) 

Více informací o publikaci  najdete na adrese: http://bit.ly/2Y3f4z9  

Přehled systémů odborného  

vzdělávání v Evropě  

Nově vydaná publikace „Spotlight on VET“ (Zaostřeno 
na odborné vzdělávání a přípravu) nabízí stručný a  
výstižný přehled systémů odborného vzdělávání a pří-
pravy ve 30 evropských zemích (všech členských států 

EU, Norska a Islandu). Vydalo ji Evropské  středisko pro rozvoj odborného 
vzdělávání  (Cedefop). Evropské země sice sdílejí společné cíle a výzvy, 
ale jejich systémy odborného vzdělávání a přípravy jsou rozdílné. V jejich 
podobách se odráží tradice daných zemí a jejich socioekonomický kon-
text. Schémata systémů ukazují, jaké místo v rámci vzdělávacího systému 
má odborné vzdělávání a příprava, přinášejí přehledné a stručné informace 
o vzdělávacích možnostech a cestách, typech a úrovních 
kvalifikací, typech programů či formách vzdělávání.   

Další články a informace naleznete i  na 

webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Snížení či odebrání osobního příplatku 

Je v souladu se zákoníkem práce snížení či   

odebrání osobního příplatku z důvodu nedostat-

ku finančních prostředků u zaměstnavatele? 

Spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem týka-

jící se tohoto problému řešil Nejvyšší soud ČR. 

V odůvodnění svého rozhodnutí (kterým NS zrušil 

rozsudek krajského soudu dávající za pravdu za-

městnavateli a věc vrátil k dalšímu řízení) NS uvádí: 

Jednou ze složek platu je osobní příplatek, který  

může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, jenž 

dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních vý-

sledků nebo jenž plní větší rozsah pracovních úkolů 

než ostatní zaměstnanci anebo jenž je vynikajícím, 

všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává prá-

ce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy.  

Osobní příplatek před-

stavuje tzv. nenároko-

vou složku platu, kterou 

je třeba odlišovat od ná-

rokových složek platu. 

Zatímco tzv. nároková 

složka platu představuje 

platový nárok, který je 

zaměstnavatel povinen v 

určené výši uspokojit, 

jestliže se u zaměstnance splní stanovené předpo-

klady a podmínky, poskytuje tzv. nenároková složka 

platu zaměstnanci nárok na stanovené plnění, jen 

jestliže bez ohledu na splnění předpokladů a       

podmínek stanovených pro její poskytování nebo pro 

její výši zaměstnavatel o jejím přiznání zaměstnanci 

a o její výši také rozhodne.  

Pro tzv. nenárokovou složku platu je tedy charakte-

ristické, že bez rozhodnutí zaměstnavatele o jejím 

přiznání má povahu pouze fakultativního plnění; jest-

liže však zaměstnavatel vydá v souladu se zákoní-

kem práce rozhodnutí o jejím přiznání a o její výši, je 

povinen tuto složku platu zaměstnanci v určené výši 

poskytovat. Osobní příplatek jako nenároková 

(fakultativní) složka platu se tedy v důsledku rozhod-

nutí zaměstnavatele o jeho přiznání a výši stává 

složkou platu nárokovou - obligatorní. (Z právního 

servisu Týdeníku ŠKOLSTVÍ…) 

 Ilustrační foto 

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://msmt.us15.list-manage.com/track/click?u=483f9f8830a78280c9cf1f42f&id=59f1744540&e=8672d58718
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://bit.ly/2Y3f4z9

