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Náš cíl: Spokojení učitelé i děti 
Letošní Světový den učitelů slavíme ve složité 

„koronavirové době“, která komplikuje práci i život 

celé společnosti a pedagogům zvláště. Jménem  

svazu chci při příležitosti tohoto svátku poděkovat 

vám všem za to, jak všechno zvládáte a jak se umíte 

ve své profesi i v životě vyrovnávat  se složitou, stále 

se měnící situací.  

Pracovníky regionálního školství vnímám jako základ  

pyramidy dalšího rozvoje každého člověka. A pokud 

společnost očekává, že lidé ve školství odvedou  

profesionální práci, musí být dostatečně motivovaní. 

Nejde jen o investice do platů, ale i o vytváření     

pracovních podmínek a přívětivé prostředí pro žáky. 

Čelíme už v současné době skryté privatizaci vzdělá-

vání - i na veřejné základní škole musí rodiče za své 

děti na něco neustále doplácet. Jde o finance na  

přípravu na různé zkoušky, na rozšířenou jazykovou 

výuku, na asistenční práce, na kroužky. Ve výdajích 

na vzdělávání v poměru k HDP je ČR neustále na 

posledních místech v rámci zemí OECD (průměr je 

kolem 6 %, ČR necelá 4 %). Výdaje na žáka máme 

v Evropě jedny z nejnižších. Za této vlády bezesporu 

došlo k pozitivnímu posunu. I na nás, zástupcích  

zaměstnanců, bude záležet, zda se podaří v rámci 

sociálního dialogu tyto trendy udržet. Spokojený   

učitel bude zárukou spokojeného žáka i rodiče, který 

bude vědět, že jeho dítě je připraveno co nejlépe pro 

start do svojí vlastní budoucnosti.  

František DOBŠÍK, předseda ČMOS PŠ 

Další detailní informace o novém benefitu 
pro členy naleznete na webu svazu zde: 

Světový den učitelů se koná každoročně 5. října, a to 

od roku 1994. V tento den si připomínáme výročí  

přijetí doporučení ze společné konference Mezinárod-

ní organizace práce při OSN (ILO) a UNESCO z roku 

1966 k postavení učitelů, tzv. Chartu učitelů.  

společné domácnosti se členem odborového svazu, 
pokud nejsou výdělečně činné.   

Služba telefonického právního poradenství je 
k dispozici 24 hodin denně včetně sobot a nedě-
lí. Podrobnější informace a jakým způsobem  
můžete využít benefit je uvedeno v informačním 
letáku, který naleznete na webu svazu. 

D.A.S. vznikla v Německu v roce 1928. Od roku 
1995 poskytuje široký právní servis v mnoha oblas-
tech života i v České republice a je jediná speciali-
zovaná pojišťovna svého druhu na českém trhu. Její 
zkušenosti jsou zárukou kvality poskytovaných    
služeb. Práva klientů hájí nejen na cestách, ale i v 
soukromí, zaměstnání a podnikání. Právní servis 
zajišťuje prostřednictvím desítek vlastních právníků, 
kteří jsou specializovaní nejen v tuzemském, ale i 
zahraničním právu, a dále prostřednictvím renomo-
vaných advokátních kanceláří po celé ČR.  

ČMOS PŠ pro své členy sjednal ve spolupráci s   
pojišťovnou D.A.S. od 1. 10. 2020 benefit právní   
poradenství i v běžném občanském životě - "Pojištění 
pracovně právní ochrany zaměstnance a pojištění 
právního poradenství pro soukromé osoby". Právní 
ochrana zaměstnance by nečlena stála dle ceníku 
D.A.S. 175 Kč na měsíc, tedy 2100Kč na rok. Právní 
ochrana soukromí by nečlena  přišla měsíčně na 200 

Kč, ročně tedy 2400 Kč. Celkem 
by nečlen hradil, pokud by sjednal 
za svoji osobu soukromě pojištění 
na oba typy, 4500 Kč za jeden 
kalendářní rok. Naši platící členo-
vé mají garantováno pojištění 
v rozsahu uvedeném v informač-
ním letáku, díky tomu, že jsou    
členové školských odborů. 

Pojištění pracovně právní ochrany zaměstnance řeší 
problémy související se zaměstnáním. 

Právní poradenství pro soukromé osoby je určeno i   
partnerům, případně dalším osobám, žijícím ve     

 Pojištění právní ochrany členů svazu - rozšiřujeme benefity 

 

5. říjen  
Světový                 
den     
učitelů 

Připomínková řízení sociální dialog 
nenahradí - dopis ministrovi 

Vedení školských odborů zaslalo dopis ministru    

školství Robertu Plagovi, ve kterém ho upozorňují na         

nedostatek  komunikace sociálních partnerů. V sou-

časnosti probíhá několik připomínkových řízení k        

návrhům novel právních předpisů nebo jiných doku-

mentů, týkajících se školství. Školské odbory se jich 

aktivně účastní, avšak tato řízení nemohou nahradit 

projednávání pracovních podmínek zaměstnanců ve 

školství. V minulých letech se tato témata projedná-

vala v rámci dohody o vzájemných vztazích mezi  

ministerstvem a odbory. Pro další období však doho-

da obnovena nebyla, což odbory požadují. 

Dopis ministrovi s požadavkem obnovit soci-
ální dialog naleznete na webu svazu zde: 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/rozsirujeme-sluzby-pro-cleny-svazu-pravni-poradenstvi-i-v-beznem-obcanskem-zivote
https://skolskeodbory.cz/rozsirujeme-sluzby-pro-cleny-svazu-pravni-poradenstvi-i-v-beznem-obcanskem-zivote
https://skolskeodbory.cz/pripominkova-rizeni-socialni-dialog-nenahradi-dopis-ministrovi
https://skolskeodbory.cz/pripominkova-rizeni-socialni-dialog-nenahradi-dopis-ministrovi
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(Klikněte na ikonku) 

upravit podle svých možností a to nebylo pro   
všechny jednoduché. Je mi jasné, že nelze vytvořit   
manuál,  který by byl unifikovaný pro všechny, proto-
že každá škola, školské zařízení, má své specifické 
podmínky. Nicméně jasná pravidla stanovena být           
musí. Všechna úskalí manuál nezahrnuje. Jistěže 
nelze přesně predikovat všechna úskalí, na druhou 
stranu by měl modelově popsat očekávané scénáře 
v předstihu tak, aby bylo možné zajistit všechna  
nutná opatření. Jasně by mělo být stanoveno, při 
jakém počtu nakažených se školy mohou na nezbyt-

ně nutnou dobu uzavřít. Jednoznačný a rozhodný 
postup by měl zaznít i z krajských hygienických   
stanic. Prostě nastavit jasná přesná pravidla. 

• Chybí v manuálu podle vás něco důležitého?  

Z pohledu zástupce zaměstnanců je to problematika 
rizikových skupin a jejich ochrana, dále jak budou 
eliminovány možnosti nákazy, rozsah distanční   
výuky a řešení přímé vyučovací povinnosti, vytvoře-
ní podmínek pro distanční výuku a v neposlední  
řadě režim práce z domova. Jde také o poskytování 

ochranných pomůcek pro zaměstnance, roušek, 
dezinfekce a zdrojů jejich úhrady. Z praxe máme 
informace, že některým školám na pořízení těchto 
věcí prostředky chybí.   

• Manuál doporučuje učitelům zaměřit se hlavně 

na profilové a hlavní předměty. Souhlasíte?  
Souhlasím, i s ohledem na špatně se vyvíjející stav 
šíření koronaviru v současné době. Samozřejmě 
bude záležet na konkrétním oboru vzdělávání,   
stupni školy. Důležité je, jak toto doporučení má   
ministerstvo školství vyjasněno s Českou školní  
inspekcí, která školy kontroluje... 

           Táňa PIKARTOVÁ 

Celé články a další informace na  

portálu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Zahájení letošního školního roku patří bezesporu k 
nejnáročnějším. Jak ho učitelé zvládli a jak mohou 
školám pomoci odbory - hovoříme s Markétou     
Seidlovou, místopředsedkyní školských odborů.  

•  Předpokládám, že učitelé začátek roku zvládli jen 
s notnou dávkou kreativity, mnohde i improvizace? 
Zahájení školního roku i v této velmi složité době  

zvládli učitelé naprosto profesionálně a za to patří 
všem obrovský obdiv a poděkování. Velký nápor to byl 
pro ředitele škol, zejména tam, kde hygienické         
stanice daly většinu pedagogů, ne-li celé kolektivy, do 
karantény a školy neuzavřely. Leckdy byla komunikace 
mezi školou a dalšími institucemi komplikovaná.  

• Školy mají k dispozici manuál od ministerstva 

školství. Zahrnuje podle vás všechna úskalí, která 
díky koronakrizi mohou nastat? 

Manuál, který vydalo ministerstvo školství, je pouze 
obecným doporučením, každá škola si ho musela  

Další informace a celé znění návrhu novely jsou na webu  svazu zde:  

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 30/2020 (vychází 7. 10. 2020) 

Připomínkové řízení k novele nařízení vlády 

Předmětem návrhu novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanove-

ní rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně peda-

gogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je úprava týdenního   

rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků,  

poskytujících pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Návrh je     

součástí řešení úpravy řízení inkluzivního vzdělávání a má mimo jiné za cíl 

snížit administrativní zátěž škol. Připomínkové řízení bylo v této fázi 

uzavřeno, nyní se čeká na vypořádání připomínek.  

Musí být stanovena jasná pravidla 

 Místopředsedkyně ČMOS PŠ Markéta Seidlová 

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/pripominkove-rizeni-k-narizeni-vlady-o-rozsahu-pedagogicke-cinnosti
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/pripominkove-rizeni-k-narizeni-vlady-o-rozsahu-pedagogicke-cinnosti

