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Jak se poslanci neodkopali aneb
z vratky ze Senátu se stala zvratka
Před poslední schůzí Sněmovny v tomto volebním
období školské odbory stále doufaly, že schválení
vládní novely zákona o pedagogických pracovnících
má naději. Náš optimismu nebyl planý. Jednali jsme
s kolegyní - místopředsedkyní Markétou Seidlovou
- takřka se všemi zástupci poslaneckých klubů napříč
politickým spektrem a docházeli ke vzácné shodě,
jak je důležité, aby započatý pozitivní vývoj
v odměňování ve školství pokračoval. Shodovali
jsme se i v tom, že priorita vzdělávání rozhodně
nemůže být prioritou jen na jedno volební období, a
že právě novela zákona je dobrým řešením. Vždyť
její přijetí by naprosto smysluplně umožnilo zohledňovat vývoj ekonomiky, aby nebyly platy učitelů do
budoucna vůči průměrné mzdě podhodnocené.
Navíc by zajistila jejich dlouhodobou předvídatelnost.
Také by garantovala, aby plat začínajících učitelů
odpovídal 100 procentům průměrné mzdy a urychlil
by růst učitelských platů v prvních 10 letech praxe.
Je velká škola, že k jejímu schválení chyběla nakonec vůle vládních stran a s podporou poslanců
KSČM znemožnily projednání této tzv. senátní
vratky. Ale buďme přesní, poslanci zákon nezamítli,
jen nepodpořili záměr opozice na předřazení tohoto
bodu na schůzi Sněmovny. Tím je však obrazně
řečeno vymalováno, protože zákon se bez tohoto
předřazení nestihne do voleb projednat. Takže
viníkem není nikdo jiný než neúprosný čas?
Paradoxem přitom je, že se jedná o zákon, byť mírně
změněný, z dílny ministra školství Plagy. Na jakou
bariéru tedy ve vlastní straně narazil? Budou to nyní
z mé strany spekulace, ale asi nebudou pravdě daleko. Za prvé může jít o reálnou obavu ministryně
financí, která nechce prohlubovat deficit státního
rozpočtu, i když by pro zákon zvedla ruku opozice.

"Jen krůček zbýval do cíle, aby průměrné platy
učitelů byly o třetinu vyšší, než je průměrná mzda v
ČR. Tím směrem je nutné po volbách vykročit, má-li
pozitivní vývoj ve školství pokračovat. Oceňuji
sociální dialog ve školství, v době pandemie přinesl
podnětná řešení,“ uvedl František Dobšík, předseda
školských odborů na konferenci Školství 22, kterou
pořádal největší zaměstnavatelský svaz v ČR - UZS.
Za druhé si nepřeje, aby zásluhu nad jeho přijetím si
přisvojila i strana, která nejvíce leží vládní koalici
v žaludku. Za třetí, po volbách může být lepší šance
prioritu školství prodat. To, že s ní současná vládní
strana ANO počítá, bylo jasné na posledním jednání
školské tripartity, kdy jsme se s ministrem Plagou
shodli na řešení, že pokud neprojde návrh na plošné
přidání 3000 korun pro všechny zaměstnance veřejné sféry, bude pro pedagogy požadovat navýšení
platů o 5%. Při růstu platů učitelů jen o tři procenta
by se trend, který vláda nastolila, zastavil!

Jak ukazuje parlamentní hlasovací tabule poslanci
nepodpořili záměr opozice projednat zákon o pedagogických pracovnících ještě před volbami.

František DOBŠÍK,
předseda Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství
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školního roku mají téměř plnou obsazenost, přičemž
plná kapacita školy je 160 žáků.

Žáci s poruchami chování nejsou obecně
přijímáni pro svou odlišnost až bizarnost

● Vaše škola má neuvěřitelně dlouhou a zajímavou historii…
Jsme na to také řádně pyšní, protože naše škola
zde byla již za panování císaře Ferdinanda III. a
sloužívala až do panování císaře Josefa II. za letohrádek jezuitům. Po zrušení klášterů a jiných podobných budov bylo i toto letní sídlo zrušeno a přešlo
coby dar do majetku obce Pražské. V kronice se
píše: „Jelikož ale musela školní mládež Zlíchovská
až na Smíchov do školy choditi, darovala obec Pražská tento zrušený letohrádek zdejší obci pouze k
účelům školním a zároveň 850 metrů čtverečných
pozemků okolo této budovy se nacházejících k
stálému užívání pro každého zde působícího učitele.“ Historie vzdělávání pokračovala a v roce 1977
vznikla v hlavní budově zvláštní škola, která zde
vykonávala svoji činnost až do roku 1998…

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami
chování v Praze 5 Na Zlíchově sídlí v budově, která
byla postavena v roce 1788 a je chráněnou památkou. Její ředitelkou je PhDr. Helena Hainová, která zde
působí od roku 1990. Hned v úvodu říká, že na začátku

Eva ROKYTOVÁ
Celý článek a další informace na
webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Publikace Education at a Glance 2021
Vyrovnat se s nerovností ve vzdělávání je složité

mnohem složitější, než politici předpokládali. Socioekonomický status má na studijní výsledky patnáctiletých dětí větší vliv, než např. gender nebo to,
z které země pocházejí. Studenti ze socioekonomicky ohrožených prostředí mnohem méně častěji
studují na vysoké škole, nebo u nich dokonce hrozí
větší riziko, že předčasně ukončí školní docházku již
na škole střední. Nedokončené středoškolské
vzdělání pak znamená značnou nevýhodu
i na pracovním trhu.

Organizace OECD vydala publikaci
Education at a Glance pro rok 2021 (dále
jen EAG). Publikace EAG je vydávána
každý rok a poskytuje aktuální analýzu
všech vzdělávacích systémů v rámci členských zemí
OECD. Na rozdíl od dalších publikací OECD, jako je
PISA a TALIS, obsahuje tato publikace doporučení
konkrétních politik na řešení jednotlivých problémů.
Zvláštní pozornost je v letošním vydání věnována
nerovnosti a jejímu vlivu na úspěch studentů. Ukazuje
se, že vyřešit problémy spojené s nerovností je

Celý článek a další informace o publikaci
jsou na webu školských odborů zde:

Světový den učitelů 2021

„Stále jsou tu s námi“ - takové
je motto letošního Světového
dne učitelů, který oslavíme
5. října. Kromě připomenutí
památky těch pracovníků ve
školství, kteří zemřeli během
pandemie, budou organizace
Education International, UNESCO a Mezinárodní organizace práce (MOP) publikovat
zprávu s názvem Světový status učitelů a učitelské profese 2021. Během
dne učitelů proběhne i globální virtuální vzpomínková akce. Registrovat
se na ni lze na adrese: Tribute Event – Teacher Covid Memorial.
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