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Pro zlepšování podmínek práce 
mateřských škol 

Ve středu 1. 7. 2020 se uskutečnil z podnětu ČMOS 
PŠ v Poslanecké sněmovně kulatý stůl. Tématem 
jednání byla „Aktuální situace v předškolním 
vzdělávání“. Diskutovalo se mj. o podmínkách práce 
v mateřských školách, přijímání dětí mladších tří let 
v návaznosti na novelu vyhlášky, která ruší povinnost 
zaměstnávat dalšího nepedagogického pracovníka 
(chůvu) k těmto dětem.    

V současné době a po dobu dalších tří let lze využít 
šablon z ESF, které umožní chůvy zaměstnat.      
Velkým problémem je však u šablon administrativní 
zátěž, ne všechny školy je mohou využít, a u malých 
škol nestačí na potřebné úvazky. V současné době je 
na rozhodnutí ředitele, zda má prostorové a perso-
nální podmínky pro přijetí těchto dětí. 

Dalším problémem, spojeným s přijímáním dětí mla-
dších tří let, je naplnění vyhlášky při snížení počtu 
dětí na třídách. Což je sice žádoucí pro individuální 
vzdělávání, ale přináší to i snížení normativu pro 
školní stravování. Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy doporučilo jednat se zřizovateli. Sekce 
předškolního vzdělávání ČMOS PŠ se nedomnívá že 
je to systémové řešení.  

Od minulého roku byly finančně podpořeny překryvy 
učitelek mateřských škol v délce trvání 2,5 hodiny. 
Stalo se tak na základě rozvojového programu a od 
ledna 2020 byly započteny v rozpočtu školy. Dle od-
borového svazu se jedná o správný krok, přestože 
ideální je překryv spíše 3 až 4 hodiny. Takové řešení 
by  přineslo lepší podmínky pro pedagogickou práci. 

Hodně diskutovaná byla inkluze a způsob zajištění 
asistentů pedagoga a BOZP (bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci). Problémy přináší nejednotnost 
v posouzení a zpracování dokumentace, potřebné 
pro práci pedagogů a asistentů, dlouhé čekací lhůty 
na vyšetření. V rámci ČR jsou značné rozdíly v    
nastavených podmínkách pro jednotlivé školy. 

Celý text a tiskovou zprávu, která byla o 
jednání kulatého stolu vydána, naleznete 
na webu  svazu zde:  

Republikový výbor Sekce předškolního vzdělává-
ní ČMOS PŠ bude nadále ve spolupráci s vedením 
školských odborů prosazovat: 

• snižování počtu dětí na třídu plně podpořenou    

finančními prostředky; 

• zvýšení objemu prostředků nejen pro odměňování 

zaměstnanců a do ONIV; 

• zlepšení pracovních podmínek ředitelů, zástupců, 

učitelů, nepedagogických pracovníků a jejich prestiže; 

snižování administrativní zátěže;   

• řešení rozporu ve financování pedagogické práce 

podle provozu; 

• financování nepedagogických pracovníků ve škol-

ních jídelnách podle počtu dětí navštěvujících MŠ; 

řešení prázdninového provozu MŠ; 

• personální podporu – psychologové, sociální peda-

gogové, chůvy, pomoc s administrativou; 

• NV č.75. 

Podzimní jednání republikového výboru sekce     
předškolního vzdělávání svazu kromě uvedených 
témat bude projednávat i spoluprací s rodiči za účasti 
zástupců Fóra rodičů. V návaznosti na úspěšný    
kulatý stůl ve Znojmě budou pořádány další kulaté 
stoly v regionech. Členky výboru se zapojí do práce 
krajských kabinetů předškolního vzdělávání v rámci 
projektu SYPO. 

Eva SOUKALOVÁ, předsedkyně Republikové sekce 
předškolního vzdělávání ČMOP PŠ 

Markéta SEIDLOVÁ, místopředsedkyně ČMOS PŠ 

 Kulatý stůl se konal pod záštitou Kateřiny Valachové, 
předsedkyně Stálé komise pro Ústavu a Lukáše      
Bartoně,  předsedy podvýboru pro regionální školství.  

 Účast zástupců ČMOS PŠ na jednání kulatého stolu  
1. 7. 2020: předseda svazu F. Dobšík, místopředsed-
kyně svazu M. Seidlová, předsedkyně Republikové 
sekce předškolního vzdělávání svazu E. Soukalová   
a členky sekce H. Buchtová,  E. Holíková, L. Charvá-
tová, N. Janotová, A. Nohavová, K. Osuchová, Š. Pá-
leníková, K. Rozkošný, I. Šťastná.  

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/co-delat-pro-zlepsovani-podminek-prace-materskych-skol
https://skolskeodbory.cz/co-delat-pro-zlepsovani-podminek-prace-materskych-skol
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(Klikněte na ikonku) 

v budoucnosti nevyhnutelné. Na druhou stranu by 
se ale také nemělo zapomínat na to, že tyto vzdělá-
vací systémy by neměly nechat nikoho pozadu a že   
kvalitní vzdělávání by mělo být zajištěno bez ohledu 
na hendikep nebo nevýhodu, způsobenou socio-
ekonomickým prostředím žáka nebo studenta. 

Obě organizace ETUCE i EFEE dále zdůrazňují, že 
vysoká pozornost by se v této době měla věnovat 
rozvoji sociálního dialogu, ochraně pracovních a 
profesních podmínek pracovníků ve školství, podpo-
ře a rozvoji opatření souvisejících s BOZP. A to 
včetně preventivních opatření, předcházejících riziku 
psychosociálních problémů... 

Úplné znění vyjádření podpory 

ukrajinským svazům naleznete zde:  

Společné prohlášení ETUCE a EFEE 
ETUCE a EFEE vydaly prohlášení, týka-
jící se vývoje v sektoru vzdělávání 
v období po pandemii COVID–19.    
Obě organizace zdůrazňují, že během 
krize, spojené s pandemií, prokázali 

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vysokou míru 
profesionality, nasazení a snahy se v době krize co 
nejlépe a nejrychleji adaptovat na podmínky výuky na 
dálku a to i přesto, že často nebyli vybaveni náležitými 
technickými prostředky nebo adekvátním školením, jak 
v nově nastalé situaci jednat. 

Na jedné straně je všeobecně zdůrazňováno, že vzdě-
lávací systémy by měly připravit studenty na změny 
v rychle se měnícím světě a inovace, které jsou 

Další  informace a odkazy naleznete na webu školských odborů zde:  

Pedagogové i nepedagogové v krizi obstáli, ale jak dál? 

Studie Education International – Komercializace a 
privatizace ve vzdělávání v kontextu Covid-19 

Organizace Education International dne 10. 7. 2020 oficiálně uvedla 
svoji nejnovější studii, týkající se privatizace ve školství. 

Studie od autorů Williamson, B. a Hogan, A. má název  Komercializace a 
privatizace ve vzdělávání v kontextu Covid-19 (Commercialisation and 

privatisation in/of education in the context of Covid-19) a mapuje, do jaké míry 
narostl podíl privatizace a komercializace vzdělávání během pandemie       
Covid-19. Studie věnuje zvláštní pozornost využití vzdělávacích technologií. 

Studii můžete nalézt v následujícím odkazu: https://go.ei-ie.org/GRCovid19 

Shrnutí studie můžete nalézt zde: https://eiie.io/2Zgkp8w 

Ukrajina, Kyjev, náměstí Nezávislosti (též Majdan). 

Solidarita s ukrajinskými svazy     
VPONU a TUESWU 

ČMOS PŠ vyjadřuje podporu ukrajinským svazům   
pracovníků v sektoru školství VPONU a TUESWU,  
protestujícím proti návrhu zákona, který může zásadně 
negativně ovlivnit odborová práva.  

Návrh zákona č. 2681 porušuje mezinárodní stan-
dardy, týkající se odborových organizací, protože: 

• omezuje právo sdružování; 

• neumožňuje vedoucím pracovníkům se odborově 
sdružovat; 

• zakládá neoprávněnou podmínku minimálního počtu 
členů, který je nutný k založení odborové organizace 
na pracovišti; 

• vytváří nový orgán, pověřený dozorem nad odbory; 

• odnímá zaměstnavateli povinnost poskytovat odbo-
rům informace, nutné ke kolektivnímu vyjednávání; 

• odnímá odborům právo spravovat své členské 
příspěvky bez dozoru státu…  

Zákon porušuje i konvence Mezinárodní organizace 
práce č. 87 a 98 a ukrajinskou ústavu. 

Celý doprovodný text a odkazy na úplné 

znění prohlášení  naleznete zde:  

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/koneclevnychucitelu/
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
https://www.facebook.com/skolskeodbory.cz/?modal=admin_todo_tour
http://skolskeodbory.cz/kalendar
https://skolskeodbory.cz/solidarita-s-ukrajinskymi-odborovymi-svazy-vponu-a-tueswu
https://skolskeodbory.cz/studie-education-international-komercializace-a-privatizace-ve-vzdelavani-v-kontextu-covid-19
https://go.ei-ie.org/GRCovid19
https://eiie.io/2Zgkp8w
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/studie-education-international-komercializace-a-privatizace-ve-vzdelavani-v-kontextu-covid-19
https://skolskeodbory.cz/solidarita-s-ukrajinskymi-odborovymi-svazy-vponu-a-tueswu
https://skolskeodbory.cz/pedagogove-i-nepedagogove-v-krizi-obstali-ale-jak-dal
https://skolskeodbory.cz/pedagogove-i-nepedagogove-v-krizi-obstali-ale-jak-dal

