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Poděkování vedení svazu 
Děkujeme učitelům i ostatním pracovníkům školství 
za úspěšné zvládnutí nelehkého, nestandardního 
školního roku. Mohou být hrdí na to, co ve složité 
situaci dokázali. Přejeme všem, aby nový školní rok 
probíhal pokud možno standardně, nestresovaný 

epidemií. Aby si zachovali dosavadní elán i zdravý 
rozum při řešení nečekaných situací. A ti, kteří     
jsou aktivní v odborech, mohou právem poukázat na   
jejich přínos pro lidi i v takových těžkých časech. 

Dosaženo předběžné  dohody                   
o růstu platů ve školství 

Ministr školství Robert Plaga se dohodl se zástupci 
školských odborů a zaměstnavateli na růstu platů 
učitelů pro příští rok o devět procent. Ministr a    
předseda školských odborů František Dobšík to 
řekli novinářům po jednání školské tripartity. O přes-

ném rozdělení peněz do platového základu a       
nadtarifní složky se ještě povedou jednání. Odbory 
budou prosazovat, aby do pevného základu šlo 
financí co nejvíc.   

Školská tripartita se také shodla, že platy nepedago-
gických pracovníků ve školství by měly vzrůst       
nejméně o sedm procent. Mělo by to stačit na      
navýšení jejich výdělků v příštím roce zhruba na  
průměrných 26.000 korun, jak slíbila vláda. 

"Devítiprocentní růst platů pedagogických pracovníků 
je něco, s čím jdeme do rozpočtového vyjednává-
ní..." uvedl ministr školství. František Dobšík dodal, 
že požadavky odborů se vyjasní po zveřejnění statis-
tik za letošní první pololetí. Výdělky pedagogů by se 
podle něj měly přiblížit na 80 procent k průměrným 
příjmům lidí s vysokoškolským vzděláním, což by 
mělo pomoci  zatraktivnit učitelskou profesi. Učitelé v 

minulosti brali v průměru 
zhruba 60 procent toho, 
co jiní zaměstnanci se 
srovnatelným vzděláním. 

                                       
Otázky odborů k manuálu                                       

zatím bez odpovědí 

V souvislosti se zahájením nového školního roku 
vyvstala řada  otázek nejen v souvislosti s bezpeč-
ností dětí, ale i zaměstnanců škol. Ministerstvo    
školství vydalo  „Manuál k provozu škol od 1. září“    
s pokyny pro start do školního roku 2020/2021. 

Přestože ministr prohlašuje, že další změny v       
manuálu pro ředitele už nepředpokládá, předseda        
školských odborů František Dobšík upozorňuje, že 
stále zůstávají nezodpovězené otázky. 

Další informace k předběžné dohodě o 
platech v resortu školství v roce 2021  
naleznete na webu svazu zde:  

„Napsali jsme souhrn asi dvaceti dotazů, na které 
ještě nemáme odpovědi,“ vysvětluje. Kolegy učitele i 
nepedagogické pracovníky škol zajímá  třeba přesná 
definice rizikové skupiny, nebo příklad realizace     
organizačně náročné smíšené výuky. 

Odbory po ministerstvu stále žádají také upřesnění 
výkladu - jak se mají školy postavit k situaci, když 
učitel skončí v karanténě, ale nakažený není?  

Učitel totiž může v takovém případě vyučovat distanč-
ně a pobírat plný plat. Pokud mu ale tento způsob 
vyučování umožněn nebude, přijde o 40 procent   
příjmů. „Někdo to určitě může brát jako újmu,“ dodává 
předseda školských odborů. 

 

Porada předsedů KROS, OROS a profesních 

sekcí se konala v hotelu Olšanka v Praze. 

Na aktuální témata hovořil s účastníky jednání 

host, zastupující Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy - Karel Kovář, náměstek sekce 

vzdělávání, sportu a mládeže. Důležitým  téma-

tem byly dosavadní zkušenosti z průběhu tzv. 

inkluze. Dalšími body jednání byly například 

kampaň Konec levných učitelů a stabilizace 

členské základny.  

Předseda svazu poskytl Učitelským  
novinám rozhovor, shrnující problemati-
ku startu školního roku, manuálu MŠMT, 
růstu platů. Je na webu svazu zde:  

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/skolska-tripartita-dosazeno-predbezne-dohody-o-rustu-platu-ucitelu
https://skolskeodbory.cz/skolska-tripartita-dosazeno-predbezne-dohody-o-rustu-platu-ucitelu
https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/clanky/soubory/1598877496/ucitelske_noviny_-_rozhovor.pdf
https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/clanky/soubory/1598877496/ucitelske_noviny_-_rozhovor.pdf
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(Klikněte na ikonku) 

podněty a požadavky. Odpovídáme na ně a projed-
náváme je s ministerstvem školství. Zároveň jedná-
me o možnosti uzavřít pro členy školských odborů 
smlouvu o poskytování právních služeb v pracovní 
oblasti, ale i v občanskoprávních sporech.  

•  Co vás  v současné době nejvíc zaměstnává? 

Analyzujeme stav a vývoj členské základny škol-
ských odborů, průběžně poskytujeme právní pomoc 
jejich členům a připravujeme aktualizaci dokumentu 
České školství – co chceme. Věnujeme se také  
připomínkování návrhů legislativních změn novel 
zákonů, vládních nařízení a vyhlášek a průběžně 
také zlepšování informačního systému, vedení evi-
dence členů, povinnostem vůči rejstříkovému soudu.  

•  Ministerstvo školství vydalo pro školy manuál, 

jak se chovat v době koronavirové. Podporují 
odbory to, co manuál obsahuje?  

Manuál je užitečným a využitelným dokumentem. Je 
přehledný, rozdělený na informativní, doporučující a 
závazné části. Nečekali jsme, že půjde o návod 
k řešení všech případů a problémů, které se ve   
školách mohou vyskytnout. To, co chybí, je řešení 
pro dětské domovy, velmi okrajově jsou řešeny   
mateřské a střední školy. Postup ministerstva    

školství byl na programu porady s předsedy KROS, 
OROS a profesních sekcí, za účasti náměstka    
ministra školství Karla Kováře. Školské odbory    
považují za nutné, aby ministerstvo školství pohoto-
vě reagovalo na nové skutečnosti, efektivně spolu-
pracovalo s ostatními ministerstvy a zajistilo dobré 
fungování své konzultační linky pro školy. 

           Táňa PIKARTOVÁ 

Celé články a další informace na  

portálu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Výrazně změněné podmínky výuky čekají v novém 
školním roce na učitele, žáky, rodiče i všechny  
pracovníky škol. Názory školských odborů na tuto  
situaci nám přiblížil František Dobšík, předseda 
Českomoravského odborového svazu pracovníků 
školství. 

• Co chystají odbory pro školy a učitele s novým 

školním rokem? 

Školské odbory pokračují ve svých aktivitách, pokud 

jde o další zlepšování platových poměrů ve školství. 
Jednáme s ministerstvem financí, ministerstvem     
školství i ministerstvem práce a sociálních věcí. Souvi-
sí to i s přípravou státního rozpočtu na rok 2021, kde 
bude nutno řešit další finance na vybavení škol.  

Pro odborové organizace je zpracován a zveřejněn 
nový vzor kolektivní smlouvy. Současně bedlivě regis-
trujeme problémy související s covidem-19, na něž nás 
upozorňují naši členové, ale i nečlenové odborů, jejich 

Další informace a celé prohlášení ETUCE jsou na webu  svazu zde:  

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 25/2020 (vychází 2. 9. 2020) 

ETUCE vyjadřuje solidaritu kolegům v Bělorusku 
ETUCE naprosto odsuzuje násilí, které běloruské státní       
orgány použily proti pokojným demonstracím po celé zemi. 
ETUCE vyzývá běloruské státní orgány, aby násilí okamžitě 
ukončily a propustily všechny zatčené a uvězněné demon-
stranty, aby zakročily proti všem, kteří jsou odpovědní za    

jakékoliv  formy represe proti pokojným demonstrantům. 

Gabriela Tlapová 

právnička/Lawyer 

tajemnice pro mez. vztahy/Secretary for International Affairs 

 

Školní rok začíná ve výjimečné době 

Před startem nového školního roku se média zajímají o 

problémy, související zejména se zdravotními riziky, 

distanční výukou atd. ČT 24 odpovídá  František Dobšík. 

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
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/etuce-vyjadruje-solidaritu-kolegum-v-belorusku
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/etuce-vyjadruje-solidaritu-kolegum-v-belorusku
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017292311723&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBluIZJL8kOda_5MMXsXcEkbzGuvLaTneACSh_-rT6aD3CEkFqdHchAtxsWPtTShLauLSZJ16tApLtd

