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Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se  

Číslo vydání 1/2021 
Vyšlo 19. 1. 2021 
Starší čísla naleznete zde 

týkat kromě pedagogů z regionálního školství i     
akademických pracovníků vysokých škol. Zařazeni 
mají být do prioritní skupiny 1B – hned po lidech s 
nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší 
občané. Upřednostněni při vakcinaci budou též   
nepedagogičtí pracovníci ve školství či zaměstnanci 
výchovných zařízení.  
 

Další informace i odkazy na média,       
naleznete na webu svazu zde: 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

podařilo se nám společně prosadit, aby měli možnost 
přednostního očkování proti covid 19 pedagogičtí i 
nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zaříze-
ní. Upřednostněna by měla být ta zařízení, která jsou 
v provozu.            vedení ČMOS PŠ 
 

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová to potvr-
dila médiím s tím, že metodiku očkování projednáva-
la vláda: Přednostní očkování proti covidu-19 se má 

 Prosadili jsme: Přednostní očkování pro pedagogy i nepedagogy 

Výzva proti degradaci vzdělávání 

Poslanecké Sněmovně Parlamentu byla zaslána  
naléhavá výzva odborné veřejnosti, učitelů a škol-
ských odborů. Kromě představitelů organizací ji po-
depsal i prof. Stanislav Štech, pedagogický psycho-
log, člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO. 

Ve Sněmovně totiž postoupil do třetího čtení návrh 
novely zákona o pedagogických pracovnících, který 
ohrožuje podstatu učitelské profese a je radikálním 
nepříznivým zásahem do jejího pojetí. Umožňuje, 
aby na středních školách, a nově i na druhém stupni 
základních škol, mohli vyučovat jakýkoli i všeobecně 

vzdělávací předmět vysokoškoláci, kteří nejsou    
absolventy oborů s pedagogickým zaměřením. Ředi-
tel školy by je mohl v takových případech svým    
podpisem učinit na dobu tří let kvalifikovanými.  

Návrh má odstranit údajně kritický nedostatek kvalifi-
kovaných učitelů. Dle názoru podporujících organiza-
cí jsou argumenty nepřesné a novela ohrožuje bu-
doucnost českého vzdělávání. Ve vyspělých  zemích   
uděluje profesní kvalifikaci stát, nikoli ředitel 
školy. U uznávaných profesí nelze uva-
žovat o jiném potvrzení kvalifikace.  

Text výzvy naleznete na webu svazu zde: 

Poděkování svazu 
Vážené kolegyně a kolego-
vé, děkujeme všem, kteří 
vyslyšeli naši výzvu, a   
zaslali ministru školství  
vyjádření k tomu, že ocenil 
vaši práci v době pandemie 
navýšením platů v roce 
2021 pouze o čtyři  procen-
ta do tarifů, místo slíbených 
devíti. Ostatní vyzýváme -
pokračujte. I my budeme. 

Školské odbory 

Zpráva o základnách a činnosti EXOD v roce 2020 
Letošní 67. ročník EXOD byl zcela mimořádný a ojedinělý vinou celo-

světové pandemie coronaviru. Následující vládní omezení zvrátila 

plány organizátorů jednotlivých základen a nastal problém, co a jak 

dál. Jarní základny byly zrušeny (Jaro, divadla a Praha 2020, Veľký 

Meder - jarní turnus). Organizaci či zrušení letních základen nechala 

komise EXOD na zvážení jednotlivých organizátorů. Komise chce tímto     

poděkovat všem vedoucím za zaslání hodnocení realizovaných základen, ale 

i za informaci o těch zrušených. Díky tomu mohl být zpracován   

přehled s údaji a hodnocením průběhu EXOD v minulém roce.  

Další informace o základnách EXOD a celé hodnocení ročníku 

2020 naleznete na  webu školských odborů  zde:  

Uplynulý pandemický    
rok znamenal pro nás 
všechny velkou zátěž, 
ale zvládli jsme to.  

Uděláme vše,            
abychom vám co  
nejlépe pomáhali i v 
roce 2021. ČMOS PŠ 
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