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Na pomoc novým odborovým organizacím 

Webinář: Znovuobjevení škol                           
nebo reforma škol? 

Dne 13. 3. 2020 od 11.00 do 13.00 se bude konat 

webinář s názvem Znovuobjevení škol nebo 

reforma škol? (Reinventing Schools or Reform 

Schools?), který pořádá Education International 

(EI) u příležitosti vydání knihy Znovuobjevení škol 

nebo reforma škol? Klíčové otázky v reformě 

škol a systémů (Reinventing Schools or Reform 

Schools? Key issues in School and System       

Reform). Jejími autory jsou John Mac Beath,      

Maurice Galton a John Bangs. 

John MacBeath v minulosti spolupracoval 

s Education International na řadě projektů a je   

autorem knihy Budoucnost učitelské profese (The 

Future of the Teaching Profession) z roku 2012, 

která byla vydána ve spolupráci s Education      

International. John MacBeath je též emeritním   

profesorem cambridgeské univerzity. V současné 

době pracuje jako speciální konzultant generálního 

tajemníka Education International. 

V roce 2012 napsal John Bangs společně 

s profesorem Davidem Frostem knihu Teacher  

self-efficacy, voice and leadership: towards a policy 

framework for Education International. John Bangs 

je hostujícím akademickým pracovníkem (visiting 

fellow) cambridgeské univerzity. 

John Mac Beath a John Bangs mají akci uvádět. 
Webinář bude v angličtině. 

Odborový svaz vydal nový metodický pokyn, určený 
na pomoc zejména nově vznikajícím odborovým   
organizacím, nebo těm, které mají spor se zaměstna-
vatelem kvůli svému působení. (Neprokázání splnění 
zákonných podmínek pro toto působení, jak jsou   
stanoveny v § 286 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů.) 

Cílem je poskytnout podrobný návod jak postupovat, 
aby zejména oznámení o  působení odborové organi-
zace zaměstnavateli splnilo zákonné požadavky a 
nemohly vzniknout jakékoliv pochybnosti o tom, zda 
tam organizace skutečně působí. A také zda je 
oprávněna vykonávat veškeré činnosti, provádět  
veškerá právní i faktická jednání, které odborům ze 
zákona náležejí. 

Diskutovat se bude zejména o  otázkách: 

•  Co chtějí rodiče, děti a společnost od vzděláva-

cího systému? 

•   Co motivuje učitele, aby si zvolili tuto profesi, a 

proč jich tolik během krátké doby z této profese 
odchází? 

•   Kde jsou kořeny nedorozumění a špatného      

managementu při nastavování pravidel systému, 
podpory a odpovědnosti? 

•   Jak učitelé komunikují, podporují se a vyměňují 

si nápady? 

•   Jak měříme pozitivní změny? 

Akce chce přispět k debatě členských organizací 
Education International na téma, jak zlepšit vzdělá-
vací systémy a podporovat učitele. 

Knihu Budoucnost učitelské profese   
naleznete v elektronické formě na webu 
Education International zde: 

Další informace a podmínky přihlášení na 
webinář najdete na facebooku organizace 
Education International zde:  

Více informací a celý metodický pokyn   

naleznete na webu ČMOS PŠ  zde:  

Metodika 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/soubory/metodicky-pokyn-pusobeni-odborove-organizace
https://issuu.com/educationinternational/docs/2019_ei_the_future_of_the_teaching_?e=3689445/70037535
https://www.facebook.com/educationinternational/photos/gm.210465939999019/2878089255582748/?type=3&theater
https://www.facebook.com/educationinternational/photos/gm.210465939999019/2878089255582748/?type=3&theater
https://issuu.com/educationinternational/docs/2019_ei_the_future_of_the_teaching_?e=3689445/70037535
https://skolskeodbory.cz/soubory/metodicky-pokyn-pusobeni-odborove-organizace
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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 4/2020  
Vyšlo 5. 3. 2020 
Starší čísla naleznete zde 

 Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ  č. 8/2020 (vyšlo  26. 2. 2020) 

Kalendář 
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(Klikněte na ikonku) 

angličtiny. Povinný je dnes i druhý cizí jazyk pro žáky 

8. a 9. ročníků základních škol. Jsme si  velmi dobře 

vědomi toho, že je velký rozdíl, jestli se jazyk učit, 

nebo ho umět aktivně používat.  

•   Od roku 2001 jste zapsáni v síti škol jako     

základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Kolik 

je   takových škol v republice a proč byla vybrána 

právě vaše škola? 

Někdy na začátku 90. let se naše škola začala     

profilovat na výuku jazyků, později jí byla udělena 

doložka školy s rozšířenou výukou jazyků. Abych se 

přiznala, já jsem nikdy nezjišťovala, kolik běžných 

základních škol v republice se na výuku jazyků    

specializuje. Moji kolegové aktivně spolupracují 

s pedagogy různých základních škol nejen v Praze. 

Myslím si, že ani tak nezáleží na názvu či zaměření 

školy, ale na stavu jazykových dovedností žáků. 

V našem školním vzdělávacím programu upřednost-

ňujeme výuku cizích jazyků, máme dokonce  schvá-

lený program pro bilingvní třídy. V nich se děti        

od první třídy učí v angličtině například část hodin  

matematiky, prvouky, všech výchov. Ale přesto jsme 

běžná sídlištní základní škola otevřená všem žákům.  

•   Zřejmě je o studium u vás právě kvůli té rozší-

řené výuce jazyků velký zájem. 

Ano, to máte pravdu. Dlouhodobě máme již při     

zápise do 1. tříd mnohem víc zájemců, než můžeme 

přijmout. Během dalších let pak vytváříme i jakýsi 

pořadník do jednotlivých ročníků, kdyby se uvolnilo 

místo. Telefonáty a maily s prosbou o přijetí hlavně 

do našich bilingvních tříd jsou na denním pořádku… 

Eva ROKYTOVÁ 

Celé články a další informace jsou webo-

vých stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Mladí Američané přinášejí nové nápady 

Motto naší školy s rozšířenou výukou jazyků zní: 
Neučíme o jazyce, učíme jazyk. Chceme, aby to 
neznělo jako formální věta, a proto jsme školní 
vzdělávací program doplnili o jazykové projekty 
zaměřené zejména na rozvoj komunikačních 
schopností, říká Alena Šoukalová, ředitelka ZŠ 
Bronzová v Praze 13.  

•   Výhledově si už prý bez znalosti angličtiny       

nekoupíme ani rohlík. 

Tak to doufám, že ne. Jsem češtinář, svůj rodný   jazyk 

miluju. Ale teď vážně. Ve škole vycházíme ze starého 

motta: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ A hlavně 

tolika lidem porozumíš. Základním dorozumívacím  

jazykem je pro nás samozřejmě čeština. Ale současná 

doba vyžaduje znalost minimálně dalšího jazyka,    

Doporučení ministerstva pro školy ke koronaviru 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 
pokyny pro boj s koronavirem ve školách a škol-
ských zařízeních. Tyto organizace mají povinnost 
řídit se v  případě epidemie (stejně jako jiné osoby) 
předpisy a pokyny vydávanými na ochranu veřejné-
ho zdraví Ministerstvem zdravotnictví, či 
krajskými hygienickými stanicemi. 
 

Další informace jsou na webu svazu zde: 
 

Učitelé se s nákazami setkávají často 
Interwiev na ČT24 s místopředsedkyní svazu Markétou Seidlovou   
o situaci ve školách v  souvislosti s koronavirem. 

                                         Další informace jsou na webu svazu zde: 

Alena Šoukalová, ředitelka ZŠ Bronzová v Praze 13 

v 

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
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/doporuceni-ministerstva-pro-skoly-ke-koronaviru
https://skolskeodbory.cz/ucitele-se-s-nakazami-setkavaji-casto
https://skolskeodbory.cz/ucitele-se-s-nakazami-setkavaji-casto
https://skolskeodbory.cz/doporuceni-ministerstva-pro-skoly-ke-koronaviru
https://skolskeodbory.cz/ucitele-se-s-nakazami-setkavaji-casto

