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Nelikvidujme zázemí pro pedagogy
„Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a
Národní ústav vzdělávání (NÚV) se k 1. lednu 2020
sloučí. Nástupnická organizace zatím nese pracovní
název NIDV+,“ potvrdila médiím tisková mluvčí
resortu školství Aneta Lednová.
Předseda školských odborů František Dobšík k
tomu pro Deník mj. řekl: „Velmi dobře si pamatuji
rušení pedagogických center pod praporem úsporných opatření, Ústavu pro informace ve vzdělávání a
násilné slučování dalších odborných ústavů.
Redukce žádnou efektivitu nepřinesla. Citelně chybí
podpora učitelů v metodických a odborných kompetencích. Nelze tedy souhlasit s další likvidací už tak
omezeného odborného zázemí pro pedagogy..." .
„Sloučením dojde ke komplexnímu pokrytí cílových
skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků. Jejich metodické vedení, obsah i vzdělávání
budou řízeny z jednoho centra. Bude zajištěna větší
přehlednost i efektivita,“ hájí chystané slučování
náměstek pro oblast regionálního školství Václav
Pícl. Ministerstvo však přiznává, že jedním z důvodů
sloučení je redukce zaměstnanců a s tím související
úspory v resortu. „Kolik míst to přesně bude, je
předmětem jednání,“ dodává mluvčí Aneta Lednová.

lIustrační foto z jednání v Parlamentu ČR

Instituce, které se mají sloučit
Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) vznikl 1. července 2011 jako školské zařízení pro další vzdělávání školských pracovníků. Má 220 zaměstnanců.
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vznikl
v roce 2005. Garantuje systémovou péči o nadané
děti a mládež a podporu pedagogů pro práci se
specifickými skupinami žáků. Má 113 zaměstnanců.
Celý článek, který vyšel v Deníku.cz,
naleznete webových stránkách zde:

Školy se bojí, že budou muset propustit školníky
Podle článku, který byl nedávno zveřejněn v
MFD, si ředitelé škol mohli poprvé spočítat, jak
připravovaná reforma financování regionálního
školství (tedy mateřských, základních a středních
škol) ovlivní počty jejich zaměstnanců.

Bojí se, že budou muset propouštět zejména nepedagogické pracovníky, protože připravované rozpočty
ministerstva jsou k nim skoupé.
Stanovisko ČMOS PŠ: Zástupci ČMOS PŠ i zaměstnavatelů na problematiku výpočtu počtu nepedagogů
podle nového financování od 1. 1. 2020 na jednání
školské tripartity 25. 6. 2019 ministra školství upozornili. Ministerstvo školství v první fázi mělo vstoupit v
jednání s vybranými odbory školství krajských úřadů
(Ústecký, Jihomoravský, Karlovarský a Praha) a hledat řešení, jak požadovali sociální partneři.
Školské odbory budou situaci sledovat, projednávat
se zástupci asociací a ministerstvem. Nejpozději na
plánovaném jednání školské tripartity 3. 9. 2019
vyhodnotí, jak se ministerstvu podařilo eliminovat
vzniklé problémy ohledně stanovení počtu nepedagogických pracovníků zvláště na odborných školách.
Celé stanovisko ČMOS PŠ a další informace naleznete i na webových stránkách
ČMOS PŠ zde:

Ilustrační foto

Celý článek z MFD si můžete
přečíst na webových stránkách
iDNES.cz zde:

Z jednání školské tripartity - priority nadcházejícího období
Na jednání Pracovního týmu
RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje v úterý 25. 6. 2019
se projednával aktuální stav
přípravy
rozpočtu
kapitoly
MŠMT na rok 2020 a stav přípravy reformy financování regionálního školství. Ministr Robert Plaga shrnul informace o
vládou
schváleném
rámci
státního rozpočtu. Priority jsou:

základě normativů, vycházejících ze zprůměrování
dosavadních krajských normativů podle oborů vzdělávání. MŠMT se zavázalo zveřejnit koeficient pro
počet nepedagogických pracovníků.
MŠMT hodlá v nejbližší době zahájit jednání s Jihomoravským, Karlovarským, Ústeckým krajem a
Prahou, aby se vyjasnila metodika výpočtu a hledalo
se řešení pro školy, které mají stanovený nižší počet
nepedagogů, než podle současného limitu.

1. Naplnění vládního programového prohlášení v
roce 2021 - průměrný plat pedagogických a nepedagogických pracovníků má činit 150 % jejich platů v
roce 2017.
2. Bude-li vyjednán vyšší růst platů u ostatních
zaměstnanců rozpočtové sféry než 2 %, bude ministr požadovat vyšší nárůst i pro pedagogy.
3. Zohlednění nových výkonů a zafinancováni
reformy financování.

Ilustrační foto z jednání školské tripartity

Předseda ČMOS PŠ František Dobšík zopakoval
požadavek odborů na růst platů v roce 2020 - zvýšení objemu mzdových prostředků o 15 % pro pedagogy a 10% pro nepedagogy a požádal o další projednávání přípravy rozpočtu nad konkrétními čísly
jednotlivých částí kapitoly školství. Reformu financování považuje ministr za připravenou. Je potřeba
řešit školy, kde je počet nepedagogických pracovníků pod limitem, který nastavilo ministerstvo na

Dalším bodem programu byl postup přípravy novely
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. – oblast přímé vyučovací povinnosti zástupců ředitelů škol. Náměstek
MŠMT Václav Pícl předloží ministrovi školství
řešení úvazků zástupců ředitelů a následně vše
projedná se sociálními partnery.
Celý zveřejněný text naleznete i na webových stránkách ČMOS PŠ zde:

TALIS 2018
Dne 19. 6. 2019 vydala organizace OECD zprávu s názvem TALIS 2018. Jedná
se o první část šetření, která se zaměřuje na učitele a ředitele škol, možnosti
jejich dalšího profesního rozvoje a měnící se prostředí vzdělávání. Zpráva mimo
jiné porovnává situaci v sektoru školství v zemích OECD. V letošním vydání
zpráva konstatuje, že učitelská populace za posledních pět až deset let zestárla.
Průměrný věk učitelů v zemích OECD je 44 let, v ČR
je dokonce ještě o něco vyšší - 45 let.
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Celou zprávu naleznete na webu ČMOS PŠ zde:

Zařazení ředitelů mateřských škol do platové třídy
V souvislosti s přechodem na nové financování od ledna 2020 je velmi důležité,
aby všichni zaměstnanci ve školství, včetně ředitelů, byli k 1. 9. 2019 správně
zařazeni do platových tříd podle nejnáročnější vykonávané práce.
Zářijové výkazy budou rozhodující pro výpočet finančních prostředků
pro danou školu od ledna 2020.

(Klikněte na ikonku)

Bližší výklad MŠMT k platovým třídám je na webu ČMOS PŠ zde:
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