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Za jakých podmínek se mají podle 
školských odborů otevřít školy? 

Školské odbory už od ledna volají po zaručení     
podmínek pro bezpečné otevření škol. Jednou z nich 
byla i přednostní vakcinace učitelů a ostatních      
zaměstnanců škol, kteří přicházejí s dětmi do styku.  

„Oceňujeme, že bylo vyhověno a učitelé zařazeni do 
prioritní skupiny. Zájem o očkování je velký a podle 
našich odhadů tam, kde působíme, je to až 80 % 

zaměstnanců jednotlivých škol.  Jsme zatím jediní 
v EU, kde se takto prioritně očkují učitelé a naši 
kolegové odboráři  se nás ptají, jak jsme toho v ČR 
docílili,“ říká František Dobšík, předseda ČMOS 

pracovníků školství.  

Školské odbory očekávají, že zaměstnanci, nastupu-
jící postupně do škol, budou mít možnost proočková-

ní. Rovněž opětovně apelují, aby školy byly průběžně 
zásobovány dostatečným množstvím respirátorů.  

Celkem  7,654 milionů  antigenních testů má být  
zajištěno pro testování žáků prostřednictvím Státních 
hmotných rezerv. Odborový svaz preferuje  neinvaz-
ní testy, které by zejména u mladších dětí byly     
prováděny v domácím prostředí a s testováním by 

měli pomoci rodiče. Starší žáci, jak ukazují pozitivní 
zkušenosti z Rakouska, si je dělají před výukou sami. 

Pro zdárný průběh otevírání škol 
je velmi důležitá včasná  infor-
movanost a komunikace rezortu 
školství se školami, sociálními 
partnery i rodiči, zdůrazňuje  
Markéta Seidlová, místopřed-

sedkyně ČMOS PŠ. 

Otevření škol bude podle      
Markéty Seidlové prvním vítěz-

ným krůčkem v boji s covidovou pandemií. Je to    
naděje, ke které se společnost upíná, ale musí být 
vše připraveno tak, aby v případě dalších pandemic-
kých výkyvů bylo dále udržitelné.  

Základní předpoklady, důležité                    
pro bezpečný návrat do škol:  

● Informovat školy i veřejnost jak bude návrat zajištěn  

● Možnost proočkování pro pracovníky školství, kteří 
budou nastupovat k prezenční výuce 

● Testovaní žáci  

● Dostatek ochranných prostředků  

Přepis rozhovoru i odkaz na video v ČT24 
naleznete na  webu svazu zde: 

 Základny EXOD 2021 na Slovensku a poslední neobsazené základny v ČR  

Ve druhé půlce dubna by děti mohly být zpátky ve 
škole. Poslancům to řekl ministr zdravotnictví. 
Podmínkou však bude pravidelné testování.     
Jak by tedy testy dětí ve školách měly vypadat? 
Nebo se má počkat až na proočkování učitelů? 
Proč až 10 tisíc dětí nedostává vzdělání, protože 
se nepřipojují k dálkové výuce? V Interwiev ČT24 
nejenom o tomto hovořil předseda školských  
odborů František Dobšík.  

Exkurzně-vzdělávací základny (EVZ) organizované Odboro-
vým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 68. 
ročník. První základny zahajují již počátkem června.  

Seznam základen, termíny konání, ceník a další  

detailní informace naleznete na webu svazu zde:  

 

Poslední neobsazené základny EXOD 2021 v ČR. 

Seznam základen v Čechách, termíny konání, ceník 
a další informace naleznete na webu svazu zde:  

Předseda školských odborů František Dobšík  
hovořil i v pořadu Interwiev v TV NOVA. Tématem 
rozhovoru byl mimo jiné nový plán ministerstva 
školství na návrat žáků do škol.  

Přepis rozhovoru i odkaz na video v TV 
NOVA naleznete na  webu svazu zde: 

Markéta Seidlová 

Den učitelů 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/navrat-do-skol-ma-byt-co-nejbezpecnejsi
https://skolskeodbory.cz/navrat-do-skol-ma-byt-co-nejbezpecnejsi
https://skolskeodbory.cz/seznam-zakladen-exod-slovensko-2021
https://skolskeodbory.cz/seznam-zakladen-exod-2021
https://skolskeodbory.cz/seznam-zakladen-exod-slovensko-2021
https://skolskeodbory.cz/ministerstvo-ma-plan-na-navrat-skolaku-do-lavic
https://skolskeodbory.cz/ministerstvo-ma-plan-na-navrat-skolaku-do-lavic
https://skolskeodbory.cz/seznam-zakladen-exod-2021
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Web: www.skolskeodbory.cz 
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(Klikněte na ikonku) 

●  Jaký je rozsah služeb pro členy ČMOS pracov-
níků školství –  právní ochrany zaměstnance? 

Jde o právní ochranu týkající se celé škály souvisejí-
cí s problematikou zákoníku práce a dalších       

pracovněprávních předpisů, pracovní smlouvou 
počínaje, odměňováním, rozvázáním pracovního 
poměru či právním sporem konče. K dispozici je 
členům tým nezávislých právníků D.A.S. a bohatá 
síť spolupracujících prověřených advokátních    
kanceláří. Je možné se nechat zastoupit i svým 
vlastním advokátem, kterého potom D.A.S. zaplatí. 
U D.A.S. se vždy setkáte s rychlým, lidským a     
profesionálním přístupem, samozřejmostí je také 
ochrana osobních údajů a maximální diskrétnost. 
V rámci právní ochrany zaměstnance hradí D.A.S. 
právní náklady až do výše jednoho milionu Kč na 
každou pojistnou událost. Dále pro členy zajišťuje-
me právní poradenství v nejrůznějších situacích, 
které nastanou v běžném životě.  

         Jana KAŠPAROVÁ 

Celý článek a další informace na  
webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Ochrana v zaměstnání                         
i v soukromém životě  

Pracovněprávní ochrana byla jednou ze základních 
služeb, kterou ČMOS pracovníků školství už od 
svého založení v devadesátých letech zajišťoval 
pro své členy. Nyní tuto službu pro své členy rozší-
řil a posunul na profesionální úroveň.  V loňském 
roce se podařilo svazu uzavřít exkluzívní smlouvu 
s pojišťovnou právní ochrany D.A.S., která jeho 
členům poskytuje opravdu velmi kvalitní službu ve 
formě profesionálního právního servisu.  

Kromě právní pomoci v pracovně-
právních sporech mají členové 
svazu nyní k dispozici i právní po-
radenství pro běžný občanský ži-
vot. Podmínkou je být zaměstnan-
cem a členem odborové    organi-

zace, která za něho platí příspěv-
ky odborovému svazu ČMOS pra-
covníků školství. Týdeník školství 

vyzpovídal Romana Fleka, prokuristu a obchodního 
ředitele pojišťovny D.A.S. 

Nesouhlasíme se skrytým zvyšováním přímé vyučovací povinnosti 

Podpora pro kvalitní předškolní vzdělávání  
Počátkem března 2021 se organizace ETUCE, jejímž členem je 
i ČMOS PŠ, zúčastnila konference na nejvyšší úrovni, kterou 
uspořádala Evropská komise. Tématem konference bylo před-
školní vzdělávání na dálku. V rámci konference se projednávala 

závěrečná zpráva expertní skupiny na předškolní vzdělávání, ustanovené  
Evropskou komisí v kontextu Strategického rámce evropské spolupráce ve 
vzdělávání. Expertní skupina při vypracovávání zprávy věnovala hlavní     
pozornost inkluzi a profesnímu rozvoji v předškolní výchově. Závěry a praktic-

ké rady členové expertní skupiny zahrnuli do Manuálu inkluzivní předškolní 
výchovy a do závěrečné zprávy s názvem Jak přijmout, školit a 
motivovat kvalifikované zaměstnance. 

Celou informaci naleznete na  webu školských odborů  zde:  

 Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 10/2021 

 Nesouhlasíme se skrytým zvyšováním přímé vyučovací povinnosti  Sociální dialog v centru obnovy vzdělávání v Evropě 
ředitelka ETUCE (European Trade Union Committee 
for Education).  

Na setkání však bylo konstatováno, že zatím chybí 
sociální dialog, týkající se národních reforem a    
investic v této oblasti. Členové organizace ETUCE 
tedy vyjádřili požadavek, aby Evropská komise   
stanovila jasná kritéria, která by zajistila, že   
názory  sociálních partnerů se odrazí i při   
formulování národních vzdělávacích plánů 
na  oživení a obnovu. 

Zpráva je na  webu školských odborů  zde:  

V první polovině března proběhlo setká-
ní pracovní skupiny Evropského sektoro-
vého sociálního dialogu ve vzdělávání 
(ESSDE). Skupinu tvoří zástupci odborů 
a zaměstnavatelů v oblasti vzdělávání. 

Jednání se soustředilo na téma reforem a investic do 
vzdělávání v rámci národních plánů na oživení tohoto 
sektoru, poškozeného pandemií COVID-19. 

„Sociální dialog a kolektivní vyjednávání by měly stát 
v centru sociální, ekonomické a vzdělávací obnovy 
v Evropě...,“ prohlásila mj. Susan Flocken, evropská 

Roman Flek 

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/2021/03/22/ochrana-v-zamestnani-i-v-soukromem-zivote/
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