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Porovnáme sliby ministerstva s realitou, již brzy 

vacími potřebami, údaje o financování nepedagogů 
atd. Ministerstvo školství slibovalo kromě nezbytného 
zvyšování počtu pedagogů nárůst počtu nepedago-
gů. Zajímá nás třeba i nastavení centrálního oboro-
vého normativu pro „zušky“. Nebo jestli je centrální 
rozpis pro školy skutečně výhodnější. To vše     
chceme sledovat a porovnávat s realitou.  

A když nebudou naše představy ani sliby naplněny? 
Pak se budeme muset ptát, kam se peníze ztratily. 
Jestliže nám říkalo ministerstvo školství, že nemůže 
dát pro letošní rok víc peněz na platy, protože neví, 
jak bude dopadat reforma, pak ve velmi krátké době 
poznáme, jaké její dopady jsou. Pokud budou peníze 
scházet, uvidíme, jestli bude ministr ochoten jít a říci 
si ve vládě o další, aby mohl sliby splnit. 

František Dobšík 

 Startuje akce „Odbory do škol“ 

Jaké jsou hlavní cíle připravované 
propagační akce „Odbory do 
škol“, na jejímž scénáři pracuje 
Sekce mladých ČMOS PŠ, na to 
jsme se zeptali jejího předsedy 
Michal Horníka. 

Cílem je přiblížit studentům na peda-
gogických  fakultách  vysokých škol 
práci a přínos odborů pro zaměst-
nance ve školství jako takovém.   
Důvodů, proč byla vybrána právě tato 

skupina, se kterou chceme komunikovat, je hned  
několik. Především jde o budoucí mladé učitele, kteří 
se po nástupu do svého povolání s prací  odborů buď 
setkají, nebo naopak mohou zjistit, že v jejich škole 
odbory chybí.  

Nezapomeňme, že personální krize školství zasahuje 
všechny jeho stupně, takže takto jistě oslovíme i  část 
budoucích mladých ředitelek a ředitelů, kteří mohou 
již v několika následujících letech nastoupit do       
řídících funkcí.  

V neposlední řadě hraje důležitou roli i skutečnost, že 
pedagogických fakult je v republice omezené množ-
ství, takže tuto propagační akci lze uskutečnit i s naši-
mi omezenými personálními zdroji a prostředky a  
přitom může oslovit většinu této skupiny, tolik důležité 
pro budoucnost školství.  

Jakou konkrétní podobu bude propagace a       
komunikace mít?  

Hlavní těžiště bude v přednáškách přímo na vysokých 
školách, s tím samozřejmě bude spojena i komunika-
ce  na sociálních sítích a v dalších médiích, tvorba 
propagačních materiálů atd. Nepůjde pouze o akci 

Vážené kolegyně a kolegové, dovol-
te, abych vás pozdravil v roce 2020 
a sdělil, že kampaň „Konec levných 
učitelů„ nepoleví, naopak. A půjde 
nám opět o vyjednání co nejlepších 
podmínek nejen pro pedagogy, ale i 
pro kolegy nepedagogické pracov-
níky. Rámec kampaně, stejně jako 
další priority působení svazu v tom-
to roce, projednáme již na nejbliž-
ším předsednictvu 17. 1. 2020. 

Podporovali jsme reformu financování školství, která 
odstartovala počátkem roku. Bylo slíbeno, že na 
konci ledna budou zveřejněny výše všech koeficien-
tů, které se týkají nárokových i nenárokových složek 
platů, zohlednění počtu žáků se speciálními vzdělá-

František Dobšík 

Sekce mladých ČMOS PŠ jednala 14. 1. 2020 v  

Praze. Zvolila svého předsedu na další období,      

kterým se stal opět Michal Horník. Dalším z důleži-

tých bodů byla příprava propagace odborů a jejich 

práce na školách. Rada mladých se chce zaměřit 

zejména na jiné mladé - studující na pedagogických 

fakultách - kteří se po nástupu do svého učitelského 

povolání s prací odborů setkají a v ideálním případě 

se do ní zapojí. 

Michal Horník 

Sekce mladých, chceme zapojit i pracovníky jiných 
sekcí, například středních škol, odbory přímo z kra-
jů, kde se  pedagogické fakulty nacházejí, a samo-
zřejmě vše koordinovat s vysokoškolskými odbory. 

Které budou vaše nejbližší kroky?  

Koncem dubna uspořádáme seminář pro okruh lidí, 
u kterých předpokládáme, že by se do akce aktivně 
zapojili. Nyní s kolegy studujeme různé možnosti a 
zkušenosti ze zahraničí, máme k dispozici určité 
množství podkladů a materiálů. Na seminář již chce-
me přijít s konkrétními návrhy na další postup a  
diskutovat o nich. Věřím, že se nám podaří dát   
dohromady nejen detailní scénář akce, ale i dyna-
mický tým, který ji uskuteční. 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
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(Klikněte na ikonku) 

Upravenou metodiku FKSP  naleznete na webu ČMOS PŠ zde:  

Připomínkové řízení k návrhu  školského zákona 

Připomínkujte materiál Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sekretariát ČMOS 
PŠ již materiál rozeslal do základních organizací, nalézt ho můžete i na webu 
svazu. Navrhované změny jsou v dokumentu vyznačeny. Připomín-
ky zasílejte prosím do 20. ledna 2020 na adresu sekretariátu svazu. 

rozdílu mezi jednotlivými profesemi, které podle   
náročnosti práce jsou rozloženy do platových tříd. 
Myslím, že u nepedagogů se vyjednávání podařilo. 
Cílem bylo desetiprocentní navýšení platů nepeda-
gogů. Byla zrušena tabulka číslo jedna, což byl poža-
davek nejen pro rok 2020, ale už i roky minulé. Po 
letech se tedy tento požadavek podařilo prosadit. 
Tabulka pro všechny pracovníky ve veřejném sekto-
ru byla navíc navýšena o 1 500 korun, takže když se 
to sečte, u velké části nepedagogů, hlavně v nižších 
platových třídách, dojde k desetiprocentnímu navý-
šení průměru. A to v nárokových složkách platu. 

Jste z loňského výsledku vyjednávání zklamaní? 

Nechci, aby to vyznělo osobně, ale je to v přístupu 
ministerstva školství, které vyjednávalo zajištění  
dostatku prostředků na reformu financování školství, 
což bude stát více než desítku miliard korun a      
bohužel zůstalo spokojeno s objemem růstu platů 
pro pedagogy o deset procent. Zvýšení platů pro 
nepedagogy se vyjednávalo mimo ministerstvo   
školství, protože zrušená tabulka číslo jedna se týká 
více rezortů. 

Pedagogové tedy dostali deset procent. Nesedí však 
počty osm plus dvě procenta, protože objem pro   
nenárokové složky je větší než dvě procenta. Kolik to 
přesně bude, se s velikým očekáváním dozvíme 
v průběhu ledna. Ministerstvo školství slíbilo, že   
školy budou znát rozpočty do konce ledna, takže 
musíme počkat... (celý text v Týdeníku ŠKOLSTVÍ). 

Zlata Šťástková 

Další informace a články naleznete na we-

bových stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Učitelé dostali pro letošní rok přidáno o osm    
procent. Jsou s tím odbory spokojené? 

Učitelé dostali přidáno o deset procent. Ovšem co se 
týká navýšení platů pro rok 2020, samozřejmě to  
neodpovídá našim požadavkům. Vyjednalo se o pět 
procent méně, než bylo původně slibováno. Objem 
finančních prostředků, který šel do tarifních platů, 
není ideální, protože byl prostor pro vyšší navýšení, 
než osmiprocentní. Úspěch však vidím v tom, že se 
nejedná o paušální příspěvek, který prosazoval    
ministr školství. Ke kompromisu tedy došlo. Pokud by 
se toto nepovedlo, deformovaná tabulka pro pedago-
gické pracovníky by se dále ještě deformovala v   

Platy ve školství rostou, ale nedostatečně 

O práci školských odborů v roce 2019 jsme      
hovořili s jejich předsedou Františkem Dobšíkem.  

Dokumenty k připomínkování naleznete na webu ČMOS PŠ zde:  

Nová metodika čerpání FKSP 

Místopředsedkyně svazu Markéta Seidlová zpracovala a upravila metodiku FKSP 
tak, aby byla plně v souladu s vyhláškou o FKSP, zveřejněnou ve   
Sbírce zákonů, částka 150.   

https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://twitter.com/skolskeodbory
mailto:pecenka.petr@cmkos.cz?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://skolskeodbory.cz/metodika-fksp-novela-vyhlasky-rok-2019
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/pripominkove-rizeni-k-navrhu-skolskeho-zakona
https://skolskeodbory.cz/pripominkove-rizeni-k-navrhu-skolskeho-zakona
https://skolskeodbory.cz/metodika-fksp-novela-vyhlasky-rok-2019

