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Sabatikl je i zkouškou, jak vážně to
politici myslí s podporou školství
Jak známo poslanci z hnutí STAN chtějí navrhnout
novelu zákona, podle které by měli pedagogové
po deseti odpracovaných letech nárok na placené roční tvůrčí volno, nazývané též sabatikl.
Využít by ho mohli na stáž v zahraničí, práci v oboru
či další studium.
V průběhu uplynulého měsíce byl sabatikl v záběru
médií, objevoval se jako téma různých diskusí
zejména na Internetu. Jeden z nejrozsáhlejších článků vyšel v iDNES.cz. Objevily se v něm názory
různých představitelů politického života. Autorka se
obrátila s otázkami i na vedení svazu, odpovědi jí
byly zaslány, v závěrečném článku se však bohužel
neobjevily. Otiskujeme je proto v e-Zpravodaji
společně s aktivním odkazem na článek, abyste měli
k dispozici úplnou informaci.
Je možné návrh typu sabatikl v českém školství
realizovat?
Pokud má být i v budoucnu vzdělávání prioritou
vlády a existuji studie, že učitelé jsou většinově ohroženi vyhořením ve své profesi, je nutné o podpoře
učitelů nejenom hovořit. Realizace návrhu tohoto
typu by byla přínosem pro blízkou budoucnost.
Jsou na to v řadách učitelů kapacity?
Odpůrci návrhu začnou hovořit o naprostém nedostatku učitelů a o nerealistických představách. Dynamičtější zvyšování platů pedagogů, než je současný
vládní návrh o 10%, by zvýraznilo atraktivitu učitelské profese a podpořilo současně nejen ty, kteří
jsou za katedrou a uvažují o odchodu, ale i uchazeče
o studium a ty, co ze školství odešli. Pak je tu
možnost více provázat praxi studentů učitelství ve
vyšších ročnících fakult. Jde o nastartování pozitivního procesu a o významnou možnost, jak prohloubit
zájem o učitelství.

Ilustrační foto z porady zástupců ROPO dne
13. 8. 2019. Hlavním tématem byl postup při vyjednávání o růstu platů ve veřejné správě v roce 2020.
Jednal s vámi o návrhu někdo?
Jednali jsme opakovaně s poslankyní V. Kovářovou i s dalšími poslanci, představiteli některých
asociací a odborníky na vzdělávání. Naši právníci
připomínkovali text návrhu a autoři návrhu podněty
akceptovali.
Jaký k tomu má odborový svaz postoj? Podporujete návrh v současné podobě?
Uvítali jsme neutrální stanovisko vlády k návrhu.
Podporujeme, aby návrh prošel prvním čtením
v Poslanecké sněmovně a aby se vedla debata o
jeho případných vylepšeních. Volno pro učitele
jednou za deset let je jasný signál politikům, jestli
to s prioritou školství a s učiteli myslí vážně. Jestli
chtějí cíleně a konkrétně zlepšit pracovní podmínky pro tuto ohroženou profesi.
Článek o tvůrčím volnu pro učitele
na iDNES.cz naleznete zde:
Článek o tvůrčím volnu pro učitele
v jiných zemích EU naleznete zde:

Strategie vyjednávání o platech na rok 2020
Odbory pracovníků veřejné správy a služeb
vyzvaly vládu, aby s nimi začala co nejdříve jednat o navýšení platů na příští rok.
Stalo se tak po poradě zástupců ROPO
dne 13. 8. 2019 v Praze, které se konalo za
účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly.
Hlavním tématem zasedání byl postup při vyjednávání o nárůstu platů v roce 2020. Předáci odborových
svazů, působících ve veřejné správě, dohodli další
společné kroky a sestavili vyjednávací tým.

Jednání se zástupci vlády by mělo začít probíhat
v týdnu od 26. 8. 2019.
ČMOS PŠ trvá na požadavku nárůstu platů v roce
2020 o 15 % pro pedagogické a 10 % pro nepedagogické pracovníky. Odborové svazy budou dále požadovat zvýšení platů pro zdravotníky o deset procent,
pro ostatní o osm procent. Ministerstvo financí
zatím navrhlo zvýšení platů učitelům o
deset procent, ostatním o dvě.
Více informací naleznete v článku zde:

Co najdete na webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ
Pejsky nekupujte, raději je adoptujte

Málokdo ví, jak má postupovat, když někde vidí
pobíhat zatoulaného a vystresovaného pejska.
Volejte hlídku městské policie – 156, ta jej dopraví
do útulku, kde mu bude poskytnuta chovatelská a
veterinární péče. Pokud se psa ujmete, jste za něj
zodpovědní a nesmíte opomenout jeho nález
oznámit příslušnému městskému, nebo obecnímu
úřadu. Ze zákona máte ohlašovací povinnost.

To jsou slova ředitelky psího útulku v Kolíně
Alice Vlkové. Pracuje zde už osmnáct let a neřekne mu jinak než Kolínský Alíkov. Mohou se
pochlubit, že pejsci se tu zdrží průměrně jen 13
dní. Těší ji, když k nim zavítají i děti a tvrdí: Povědomí o chování člověka vůči zvířeně (nejen vůči
pejskům), by mělo být v dětech budováno od
nejútlejšího dětství.

Jak je tomu u vás s adopcí psů?
Zájemce o adopci musí přijet osobně a podstoupit
pohovor. Musíme zjistit, jaké podmínky je schopen
pejskovi vytvořit. Snažíme se zajistit jim prostředí,
které odpovídá jejich potřebám.
Když chci některému z vašich svěřenců udělat
radost procházkou, mohu k vám rovnou přijít?
Před návštěvou doporučujeme zavolat. Půjčujeme
pouze pejsky, u kterých jsme nezaznamenali poruchu chování a kteří mají ukončenou karanténu –
jsou očkovaní, čipovaní a zdraví.
Pořádáte i akce jak pro mateřské, tak i základní
školy. Můžete být trochu konkrétnější?
V rámci propagace útulku a osvěty z oblasti ochrany
zvířat jsou besedy či exkurze v Alíkově vítány – podle toho, jak se s řediteli škol domluvíme. Velmi záleží
na věkové kategorii členů exkurze. Téma a jeho rozsah většinou určují pedagogové podle neposednosti
dětí, i podle času, který na návštěvu útulku mají…

Ředitelka psího útulku v Kolíně Alice Vlková
Útulek vlastní a financuje Město Kolín, organizačně
je zařazen pod městskou policii a slouží k umístění
zatoulaných nebo opuštěných psů, kteří se pohybují
na území Kolína. Ročně přijímají asi 200 psů.
Technicky vypomáhají také s kastračním programem
koček, který financuje město.

Eva ROKYTOVÁ
Celý článek a další informace naleznete
na webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

NKÚ: Digitalizace vzdělávání pokulhává
Ministerstvo školství (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových
dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).
Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil
opatření a projekty, které měly podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na
základních a středních školách. Ministerstvo se závěry NKÚ
nesouhlasí a považuje je za zavádějící.
Celý článek naleznete na portálu E15.cz zde:
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Bude chybět 6 000 učitelů?
Ředitelům bude od září scházet přibližně 6000 učitelů. Ministerstvo školství to zjistilo při mimořádném šetření. V regionálním školství je nyní na 150 tisíc učitelů, průměrný věk je přes 47 let.

(Klikněte na ikonku)

Celý článek naleznete na portálu Seznam.cz zde:
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