
 

  

 ČMOS PŠ 
 

Číslo 8/2019 

c 

při jeho předvolebním projevu.) Dele-
gáti ze všech regionů ČR také schvá-
lili důležité svazové dokumenty – Pro-
gram na léta 2019 – 2023, Stanovy a 
Finanční řád. Projednali další postup 
při prosazování požadavků odborů. 
Sjezdu se zúčastnili zástupci vlády, 
zaměstnavatelů, a zahraniční hosté - 
např. Suzan Flocken, ředitelka ETUCE. 

Předsedou školských odborů bude i 
další čtyři roky František Dobšík a 
místopředsedkyní zůstane Markéta 
Seidlová. Rozhodl o tom VIII. sjezd 
Českomoravského odborového svazu 
pracovníků školství. Dvoudenní sjezd 
se konal  v Praze 17. 5. až 18. 5. 
2019. Mezi priority staronového vede-

ní školských odborů bude patřit vedle dalšího růstu 
platů také například zavedení institutu chráněné oso-
by pro pedagogy či ozdravných pobytů pro učitele.  

(Viz výše obrázek z prezentace Františka Dobšíka 

 
Vyjednávání o výši platů - dopis školám  

Vedení svazu se rozhodlo oslovit dopi-

sem školy a školská zařízení, aby je 

informovalo o současném stavu vyjed-

návání o platech ve veřejném sektoru 

na rok 2020.   

ČMOS PŠ si jako svůj cíl stanovil dosaže-

ní platu pedagogů v roce 2020 na úrovni 130 %   

průměrné mzdy ČR. První návrh Ministerstva financí 

ČR, který přednesla na jednání tripartity dne 27. 5. 

2019 ministryně Alena Schillerová, dosažení tohoto 

cíle neumožňuje. Ale dle jejího vyjádření je v roce 

2021 garantováno splnění vládního programového 

prohlášení, aby platy učitelů a nepedagogů dosáhly 

minimálně 150 % průměru jejich platů v roce  2017.  

Poznámka: Ministerstvo financí navrhlo růst platů 

pedagogů v roce 2020 pouze o 10%. 

ČMOS PŠ s návrhem spokojeno není, předem ho 

však zcela neodmítá. Předsednictvo svazu o něm 

chce jednat dne 21. 6. 2019. Jednání se státem   

budou pravděpodobně probíhat i o prázdninách.  

Vedení svazu se ještě před rozesláním dopisu      
školám a školním zařízením rozhodlo upořádat     
hlasování - aby se co nejvíce členů odborů mohlo 
vyjádřit k jeho znění.  

Jako podklad k dalším jednáním o platech využije 
svaz i případné náměty a připomínky, které mu    
členové odborů v průběhu hlasování zaslali.   

Hlasování začalo 30. 5. 2019,  

skončilo 3. 6. 2019.  

 
Celý text dopisu školám bude umístěn 

na webových stránkách ČMOS PS zde:  

Dokumenty, přijaté na sjezdu, nalezne-

te na webu odborového svazu zde:  

František Dobšík:  

Školské odbory vracejí učitelům důstojné postavení 
Priority pro následující období: 

František Dobšík a Markéta Seidlová jsou i nadále tvářemi školských odborů 

M. Seidlová F. Dobšík 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/
https://skolskeodbory.cz/
https://skolskeodbory.cz/v-tomto-clanku-naleznete-odkazy-na-dokumenty-prijate-na-viii-sjezdu-ceskomoravskeho-odboroveho-svazu
https://skolskeodbory.cz/v-tomto-clanku-naleznete-odkazy-na-dokumenty-prijate-na-viii-sjezdu-ceskomoravskeho-odboroveho-svazu
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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 8/2019  
Vyšlo 3. 6. 2019 
Starší čísla naleznete zde 

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ  číslo 22/2019 (vychází 5. 6. 2019) 
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(Klikněte na ikonku) 
Další údaje o jednání naleznete jsou  na webu ČMOS PŠ na adrese:  

https://skolskeodbory.cz/platy-ve-verejnych-sluzbach-na-rok-2020  

Platy ve veřejných službách v roce 2020 

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok zvýšení platů ve 

veřejné správě a ve službách o dvě procenta. Učitelé by 

pak měli dostat přidáno deset procent. (Tím by dle minis-

terstva byl naplněn vládní slib pedagogům, aby jejich platy dosáhly v roce 

2021 výše 150% jejich průměrného platu z roku 2017.) Odbory jsou proti. 

Pro učitele žádají přidání 15 procent, pro nepedagogické pracovníky a 

zdravotníky deset procent, pro ostatní osm procent. Tyto údaje byly 

zveřejněny po mimořádném jednání tripartity, které se konalo dne  27. 5. 

2019. Jediným bodem jednání byly platy ve veřejných službách na rok 

2020. Zaměstnavatelé jednoznačně podpořili růst platů pouze o 2 %.        

Za ČMOS PŠ se jednání zúčastnil předseda svazu František Dobšík.  

Další celé články a informace naleznete i  

na webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Ohrožení předškolních pedagogů  

Do rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, 

jaké je riziko vzniku syndromu vyhoření u před-
školních pedagogů, se zapojilo 867 učitelek a 
učitelů mateřských škol. 

Stresu a dalším zátěžím, které přináší každý den, se 
jistě nelze vyhnout, cestou z nepříjemných stavů 
mysli a duše ale mohou být dovednosti, které umož-
ní náročné situace zvládat…. 

U učitelů a učitelek je vysoké riziko, že u nich dojde 
k plnému rozvinutí syndromu vyhoření. Téměř pětina 
pedagogů vykazuje střední až závažné projevy vy-
hoření, což znamená, že je u nich syndrom vyhoření 
už rozvinutý a byla by vhodná individuální odborná 
pomoc. Pouze u jednadvaceti procent pedagogů 
nebyly zaznamenány žádné projevy syndromu… 

Táňa PIKARTOVÁ 

Vychovatelky družin oceňují mentory 

Naše země se pyšní několika kulturními unikáty. 

Jedním z nich jsou školní družiny a školní kluby. 
Jejich práce se neustále zlepšuje také díky     
výměně zkušeností mezi pedagogy. 

Družiny nabízejí prostor pro rozvoj osobnosti a    
znalostí méně formálním způsobem, než se tomu 
děje při běžném školním vyučování. To ovšem klade 
na vychovatelky mnohem vyšší profesní nároky. I 
v družinách se musejí poprat se všemi úskalími   
inkluze a také stoupající agresivity mezi dětmi. To 
vše projednával 13. ročník Celostátního semináře 
vychovatelek a vychovatelů školních družin a     
školních klubů 2019, který již tradičně pořádal      
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)... 

Romana SLANINOVÁ  

 Ilustrační foto 

 Ilustrační foto 
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