
 

  

 ČMOS PŠ 
 

Číslo 3/2020 

c 

Renáta Mikošková: Práce s dětmi mne naplňuje 

V čem vidíte hlavní cíle práce sekce, co by se    
mělo dle vašeho názoru zlepšit?  

Již řadu let se naše sekce potýká s nesouladem v 
zákonech, které bych chtěla sjednotit a tím zároveň 
zlepšit možnost při dosažení plných úvazků v naší 
vychovatelské profesi. Konkrétně normativ pro   
bezpečnost nám nařizuje počet 25 dětí, ale norma-
tiv pro naplněnost oddělení nařizuje 30 dětí. Což 
způsobuje velké problémy v práci. Dále bych ráda, 
abychom dosáhli zakotvení v zákoně pouze spodní 
hranice v rozpětí přímé pracovní doby, a to je 28 
hodin týdně. Velkým snem je i toto číslo ještě     
ponížit. Důvodem je smutná realita, kdy sice slyší-
me ze sdělovacích prostředků, jak je pedagogům 
neustále navyšován plat, ale nikdo již nezmíní, že 
podle průzkumu 70 % vychovatelek nedosáhne ani 
na plný úvazek. Čímž se nekrátí pouze plat, ale vše 
s tím spojené. 

A priority pro nejbližší období?  

Prioritou naší sekce v této chvíli je již zmíněné   
narovnání normativů a zakotvení přesného výkladu. 
Aby vychovatelka ve školní družině byla zařazena 
do 9. platové třídy a zákon neumožňoval různé  
interpretace a pochopení. 

 Důraz kladu na spolupráci 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

22. ledna se konala volební celore-
publiková konference sekce nepeda-
gogických pracovníků, na které jsem 
byla zvolena předsedkyní sekce.   
Mými místopředsedy byli zvoleni  
Jana Kauerová a Petr Zubek.  

Dovolte mi, abych nejdříve poděko-
vala paní Dagmar Čáslavové za 
dlouholetou výbornou práci při vede-
ní sekce a popřála jí pevné zdraví a 
hodně elánu v další odborové práci 
v Olomouckém kraji.  

Naše sekce chce pokračovat v plnění cílů, které si 
dala po sjezdu v květnu:   

• prosazovat spolu s vedením svazu zájmy nepe-

dagogických pracovníků; 

• hledat možnosti a způsoby finančního zvýhod-
nění pro nepedagogické pracovníky; 

• usilovat o prosazení sloučení platových tabulek 

pro pedagogické a nepedagogické pracovníky; 

• spolupracovat s MŠMT v oblasti metodiky  

školního stravování, řešit dietní stravování ve 
školních jídelnách;  

Celorepubliková konference profesní sekce školských       
výchovně vzdělávacích zařízení zvolila na svém    
jednání v lednu novou předsedkyni. Stala se jí      
Renáta Mikošková, kterou jsme požádali, aby nás 
krátce seznámila nejen se svým dosavadním působe-
ním ve školství, ale i s plány a s představami o další 
práci sekce.  

„Již 33 let pracuji jako vychovatelka ve školní družině, 
z toho 11 let ve funkci vedoucí vychovatelky. Několik 
let jsem byla i vychovatelkou v domově mládeže a 
téměř rok v dětském domově,“ sdělila nám. „Praxi a 
zkušenost v oboru mám proto velkou. Od roku 1998 
působím jako předsedkyně sekce za vychovatelky. 
Nejprve při OROS Bruntál a v současnosti, po slouče-
ní, při OROS v Opavě. Další mé pracovní zkušenosti 
jsou z oboru lektorky. Několik let jsem „lektorovala“ 
akreditovaná témata z oblasti „Zábava, netradiční hry 
ve školních družinách a nejvíc populární“. Práce s  
dětmi mne naplňuje, je to i můj celoživotní koníček. 
Organizuji velké akce pro děti i mimo školu a také je 
moderuji. Pracuji na základní škole v Krnově, kde je 
školní družina o šesti odděleních. Máme velmi dobré 
vedení školy a vše funguje po všech stránkách také 
velmi dobře. Do práce se těším...“ 

Volební celorepubliková konference sekce nepedago-

gických pracovníků se konala 22. ledna v Praze.  

• řešit zařazování nepedagogických pracovníků 

v rámci katalogu prací;  

• řešit financování závodního stravování ve 
školních jídelnách;  

• prosazovat navýšení platů přednostně do  

tarifních složek platu. 

Odborová práce je a vždy musí být týmová práce, 
pokud bojuje jedinec, velmi těžko dosáhne  výsledku 
a pokud, tak s nesmírným nasazením a vyčerpáním. 
Proto kladu důraz na vzájemnou  spolupráci v sekci 
mezi nepedagogy, spolupráci s kolegy pedagogy a 
spolupráci s vedením svazu. 

Děkuji Vám za důvěru, Ing. Markéta Cermanová 

Markéta Cermanová 

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

Ministr školství je s růstem 
platů spokojen, odbory ne 

Ne všechny sekce školských 
odborů se mohou pochlubit  
takovou souhrou při spolupráci 
jednotlivých zástupců, jako   
tomu je v sekci vedoucích     
pracovníků, kde jsou aktivní  
nejen členové výboru a předse-
da Petr  Pečenka, ale platí to i o 
všech ostatních.  

Jednání o platech  

Měla loňská stávka školských pracovníků smysl,  
nebo ne? To bylo jedno z hlavních témat, k němuž 
se předseda sekce i další účastníci stále vraceli. 
„Osobně ji považuji za úspěch, o čemž svědčí i to, že 
jsem na ni zaznamenal pozitivní ohlasy i ve školách, 
kde nejsou odborové organizace. Pozitivní je také 
fakt, že se díky ní o financích ve školství nepřestává 
mluvit,“ vyjádřil své přesvědčení Petr Pečenka. 

To potvrdil ve svém vystoupení i předseda školských 
odborů František Dobšík.  

„Stávku podpořilo na tři tisíce škol, což je podle mne 
úspěch. A také jsme si díky ní narovnali záda a    
postavili se konkrétní situaci čelem. Vedení odborů 
teď vyhodnocuje její průběh i ohlasy na ni, abychom 
získali podklady pro náš příští postup. Během února 
a března začnou vyjednávání o dalším zvyšování 
platů pedagogických i nepedagogických pracovníků, 
zvláště o jeho objemu. Ministr školství i premiér vidí 
dosavadní nárůst platů jako uspokojivý, my  nikoliv... 

Romana SLANINOVÁ 

Další informace a články naleznete na we-

bových stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Solidarita by měla fungovat i ve školách 

Volební konference sekce nepedagogických    
pracovníků a sekce seniorů školských odborů 
spojovala témata spravedlnosti a solidarity.  

V minulých čtyřech letech se členové sekce seniorů 
zapojili do mnoha nejrůznějších aktivit. „Děláme, co 
se dá, pořádáme besedy a přednášky, exkurze,    
zájezdy, pobytové rekreace, kulturní a sportovní   
akce,“ říká předsedkyně sekce Marie Návratová. 
Bývalí školští zaměstnanci zorganizovali celkem 251 
besed a přednášek, 452 vycházek a exkurzí, 297 
zájezdů a 279 kulturních akcí. „Nově byly založeny 
kluby seniorů, už je jich sedmnáct. Naši bývalí členo-
vé jsou rádi mezi školáky a mohou se setkávat i 
s generací, která nastoupila po nich. Mnozí naši   
členové jsou i nadále činní ve školství – od učitelů 
přes uklízečky až po ekonomy. Zapojují se do       
mezigeneračních akcí. Jsou přítomni na všech jedná-
ních, která se týkají seniorů, například důchodů, byto-
vých a sociálních otázek,“ uvádí Marie Návratová. 
Činorodost sekce seniorů ocenila i místopředsedkyně 
školských odborů Markéta Seidlová. „Co děláte   
nezištně pro kolegy, to se hned tak nevidí,“ řekla…  

Josef GABRIEL                                                       

Nepřehlédněte novou publikaci o 
FKPS, která vychází již v březnu 

• Osvědčený tým autorek z Minister-

stva financí ČR, ČMOS školství a ČMKOS 
vás připraví na všechny změny platné       
k 1. 1. 2020. 

• Obsahuje výklad s praktickými příklady, jak nově využívat FKSP. 

• Publikaci, která se nově vztahuje i na státní podniky, můžete  
výhodně hradit právě z prostředků FKSP. 

Z jednání sekce vedoucích pracovníků. 

Další informace o nové publikaci  naleznete na webu ČMOS PŠ zde:  
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