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Další informace naleznete na  webu školských odborů  zde:  

    Vzdělávání a demokracie 
Role učitelů v demokratické společnosti 

V rámci společného projektu ČMOS PŠ a nadace Friedrich-

Ebert-Stiftung v České republice byl uspořádán online kulatý 

stůl s názvem „Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich 

organizací v demokratické společnosti.“ (Konal se 10. 12. 

2020.) Projekt je založen na překladu knihy Vzdělávání a demokracie, 25  

lekcí z učitelské profese, kterou napsal v roce 2019 kolektiv autorů z řad  

Education International pod vedením Susan Hopgood a Freda van Leeuwe-

na. Projekt byl představen právě na tomto online kulatém stolu, otevírá      

veřejnou  debatu o tématu demokracie v obecné rovině, i s ohledem 

na stav demokracie v současné společnosti. 

Rozšiřujeme benefity 
Pojištění právní ochrany členů svazu 
a pojištění právního poradenství pro 
soukromé osoby ve spolupráci s   
pojišťovnou D.A.S. Více na webu 
svazu ZDE (nebo klikněte na logo). 

Pozitivní trendy chceme udržet 
Konec roku bývá časem bilanco-
vání. Průběh tohoto však byl zcela 
atypický, složitý, poznamenaný 
stále ještě probíhající pandemií. 
Přesto jsme zaznamenali úspě-
chy. Je důležité zmínit alespoň 
dvě věci. Za nejpodstatnější    
považuji změnu financování regio-
nálního školství. Rozpočty školám 
na rok 2020 připravilo ministerstvo 

školství na konkrétní personální podmínky. Vše pro-
běhlo transparentně a idea předvídatelnosti rozpočtu 
škol se postupně naplňuje, což je pozitivní.  Obavy o 
nedostatek finančních prostředků na platy se nenapl-
nily, ministerstvo zveřejnilo na svém webu rozpis 
finančních prostředků na jednotlivé školy.   

Za druhou přelomovou oblast považuji souvislosti 
s covid pandemií. Pedagogové byli postaveni před 
úplně novou věc distančního vzdělávání, ze dne na 

den museli změnit formu výuky, způsoby komunikace 
s žáky i s rodiči. Přesto, že byli tzv. hozeni do vody, 
problémy většinou zvládli výtečně.   

Zklamalo mě jen, že MŠMT nebylo pružnější 
v pokynech směrem ke školám a komunikace vázla. 
Sociální dialog je nutno vést v duchu vzájemného 
naslouchání, ne jednostranné komunikace.  

Všichni bychom si jistě přáli, aby se země vrátila do 
„normálu“ a my mohli pokračovat ve své práci, 
zejména zlepšovat podmínky pedagogických i nepe-
dagogických pracovníků. A také udržet  nastoupený 
trend zvyšování atraktivity učitelských a ostatních 
profesí ve školství. 
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 Vážené kolegyně a ko-
legové, v příloze tohoto          
e-Zpravodaje naleznete 
dopis, který byl redakcí 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ       
rozesílán školám. Pro-
síme, zapojte se i Vy.      
Pomozte dále rozšířit    
odběr  tohoto časopisu 
ať už ve Vaší škole, 
nebo v  organizaci.                                                                                       

Školské odbory 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
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
https://skolskeodbory.cz/vzdelavani-a-demokracie
https://www.ei-ie.org/en/woe_homepage/woe_detail/16394/on-education-democracy-25-lessons-from-the-teaching-profession
https://www.ei-ie.org/en/woe_homepage/woe_detail/16394/on-education-democracy-25-lessons-from-the-teaching-profession
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/vzdelavani-a-demokracie
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
http://www.tydenik-skolstvi.cz/


 

2 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

chceme Vám představit časopis Týdeník ŠKOLSTVÍ jako médi-

um s celostátní působností, kde získáte nejen informace o aktuál-

ním dění v oblasti vzdělávání.  

Současné kvalitní právní služby našich odborníků chceme rozšířit.  

V následujícím období se budeme věnovat i poradenství v nových  

oblastech jako je psychologie, speciální pedagogika a témata    sou-

visející s personální prací ve školách.  

Distanční výuka a digitalizace kladou nové nároky na pedagogy       

i žáky. Pro pomoc všem chystáme seriál, zaměřený na praktickou 

stránku této výuky, potřebnou techniku, počítačové aplikace a   také 

neméně důležitou otázku bezpečnosti komunikace.  

V elektronické verzi časopisu, kterou v rámci předplatného budete 

mít k dispozici, připravujeme tržiště nápadů jako projekt vzájemné 

výměny zkušeností pedagogů. Na webových stránkách umožníme i 

prezentaci činnosti Vaší školy.  

                                     Odměnou nám budou spokojení čtenáři. 

                                                                          Vaše redakce  
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