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je nutné začít pracovat na samostatném platovém 
tabulkovém zařazení pro nepedagogy.  

Poděkování a ocenění škol za začleňování     
ukrajinských dětí 

Na ministra Petra Gazdíka a jeho náměstky se sesy-
paly otázky, jak co nejlépe dále školám pomáhat  
situaci zvládat a hlavně nenechat je bez prostředků. 
Ministr uvedl, že je hrdý na ředitele, učitele a zaměst-
nance škol, jak situaci zvládají. Markéta Seidlová 
ocenila snahu MŠMT poskytovat informace operativ-
ně na webu ministerstva. Je důležité, aby se informa-
ce dostávaly operativně přímo do škol. Nelze spolé-
hat pouze na web. Nadnesla řadu problematických 
otázek, které školské odbory dostávají přímo 
z terénu, mimo jiné jak se budou rozšiřovat kapacity, 
školy už jsou plné, není vhodné, aby se třídy        
neúměrně naplňovaly. Situace je velmi citlivá, nelze 
připustit, aby řešení bylo na úkor našich dětí.  Dalším 
ožehavým problémem je financování ubytování 
v DM, stravování, problémy kolem MŠ. Dotázala se, 
jak a kdy budou distribuovány vládou dodatečně  
navýšené finanční prostředky. Zda začleňování  
ukrajinských dětí je koordinováno s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR ohledně lékařských prohlídek a  
očkování ukrajinských dětí a s Ministerstvem vnitra 
ohledně migrace. Náměstek ministra školství Jan 
Mareš ujistil, že spolupráce s ministerstvem zdravot-
nictví probíhá. Prostředky, které jsou vyčleněny nyní 
do konce prázdnin činí 5,2 miliardy korun. Dalších 
cca 5 mld Kč bude MŠMT požadovat na období září 
až prosinec 2022. Tyto navýšené finance by měly 
představovat náklady na začlenění 120 tisíc dětí do 
našeho vzdělávacího systému a nepůjdou na úkor 
peněz, rozpočtovaných pro školství v tomto roce.  

František Dobšík požádal, aby se další tripartita 
sešla nejpozději koncem května, nastolil mj. otázku   
zapojení sociálních partnerů ve školství v rámci   
nadcházejícího českého předsednictví EU. 

JANA KAŠPAROVÁ 
 

Celý článek a další informace o jednání 
tripartity naleznete na webu svazu zde:  

Ministr Gazdík: Nejnižší platová tabulka 
pro nepedagogy je přežitek 

Co přineslo druhé jednání školské tripartity 

Začleňování ukrajinských žáků do vzdělávacího 
procesu, finance pro letošní rok, ONIV, platy   
nepedagogických pracovníků – to byla stěžejní 
témata dubnového jednání školské tripartity, na 
které ČMOS pracovníků školství zastupovali 
předseda František Dobšík a místopředsedkyně 
Markéta Seidlová.  

Ministr školství Petr Gazdík hned na zahájení uvedl, 
že české školství čelí v novodobé historii největší 
krizové zátěži. Po covidové pandemii přichází zcela 
bezprecedentní náročné začleňování dětí ukrajin-
ských uprchlíků do našich škol a jejich počty se   
budou pohybovat kolem 125 tisíc žáků. „Chtěl bych 
ubezpečit odbory i zaměstnavatele, že školství stále 
zůstává vládní prioritou a budeme se snažit ji udržet 
i při nepříznivé konstelaci – napjatý rozpočet, vysoká 
inflace, nápor uprchlíků,“ zdůraznil ministr Gazdík. 

Platy nepedagogogů a krácení tzv. ONIV jsou 
velkým problémem 

Odbory a zaměstnavatelé otevřeli otázku snížení 
prostředků na tzv. ONIV v tomto roce. Upozornili na 
konkrétní problémy, které přináší krácení hlavně 
s financováním důležitých pomůcek pro výuku, další 
vzdělávání atd. U středních škol je propad největší. 
Prostředky z Národního plánu obnovy jsou účelově 
vázány a nelze je využít na dokrytí chybějících    
prostředků. Na otázku, zda je reálné ještě letos vrátit 
část těchto prostředků školám, ministr reagoval, že 
prostředky například na digitalizaci lze vhodně     
čerpat z Národního plánu obnovy, a podotkl, že tím 
se šetří peníze zřizovatelů škol, a zdůraznil, že kraje 
jsou na tom rozpočtově daleko lépe než centrální 
SR. Delegace odborů požádala o informaci, jak je 
naplňován a aktualizován Národní plán obnovy. 

Samostatná platová tabulka pro nepedagogy je 
nutností  

František Dobšík znovu připomněl, že 63 % tarifů 
nepedagogických pracovníků, zařazených v tzv.  
tabulce č. 1, je pod zaručenou mzdou, což je napros-
to nepřijatelné. Zdůraznil i velkou solidární podporu, 
která stále více zaznívá od učitelů vůči jejich nepe-
dagogickým kolegům. Ministr Petr Gazdík řekl, že je 
nepřijatelné, aby pobírali plat menší, než je průměr-
ný důchod v ČR. Uvedl, že tabulka č. 1 je  přežitek a 

Infomateriály k  BOZP 
v ukrajinštině  

Informační materiály pro školy o BOZP 

v ukrajinštině naleznete na webových 

stránkách BOZPinfo.cz, klikněte zde. 

     (Nebo klikněte na logo, je aktivní) 

Zasedání tripartity se konalo i za účasti ministra  
školství Petra Gazdíka (na snímku níže vlevo). 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/ministr-gazdik-nejnizsi-platova-tabulka-pro-nepedagogy-je-prezitek
https://skolskeodbory.cz/ministr-gazdik-nejnizsi-platova-tabulka-pro-nepedagogy-je-prezitek
https://www.bozpinfo.cz/infomaterialy-k-bozp-v-ukrajinstine
https://www.bozpinfo.cz/infomaterialy-k-bozp-v-ukrajinstine
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Základny EXOD – „Last minute“ 

Pro letošní 69. ročník celostátních zákla-
den EXOD bylo připraveno celkem 28 
základen.  Z minulých zkušeností víme, že 
jejich realizaci stále brzdí současná nejasná 
pandemická situace s covidem-19 a strach 
z nemoci u možných zájemců o účast,    
nejnověji však válka na Ukrajině. Z těchto 

důvodů zbývají na některých základnách ještě volná místa, 
jejichž seznam zveřejňujeme jako „last minute“, včetně 
kontaktu na jejich vedoucí.  

Informace o volných základnách  naleznete na webu svazu zde: 
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(Klikněte na ikonku) 

Odborníci z Eduzměny se v něm ptali na potřeby      
učitelů z 52 mateřských, základních a středních škol na 
Kutnohorsku. Tam předloni Eduzměna spustila pilotní 
projekt s cílem změnit výuku k lepšímu. Celkem se  
zúčastnilo víc než 90 % škol v regionu. 

„Polovina rodičů bere mateřskou školu jen jako hlídání 

Nesouhlasíme se skrytým zvyšováním přímé vyučovací povinnosti 

Telefon: +420 234 130 200  
E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz 
Web: www.skolskeodbory.cz 
Facebook: @skolskeodbory.cz 

Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství 
Senovážné náměstí 23 
110 00 Praha 1   

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

Číslo vydání 4/2022 
Vyšlo 12. 4. 2022 
Starší čísla naleznete zde 

 Co chybí učitelům? Uznání a čas na sobě pracovat  

 Evropská odborová konfederace vydala rezoluci k válce na Ukrajině 

Dne 17. 3. 2922 přijala  
Evropská odborová konfe-
derace (ETUC) rezoluci o 
Ukrajině. ETUC v této    
rezoluci znovu odsuzuje 
porušení mezinárodního 

práva a ruskou agresi proti suverénnímu státu - Ukraji-
ně. ETUC vyzývá Ruskou federaci, aby respektovala 
teritoriální integritu Ukrajiny a aby okamžitě stáhla   
svoje vojenské jednotky z území Ukrajiny.  

● ETUC vyzývá Putinovu vládu a režim k okamžitému 
ukončení agrese a zahájení vážně míněných mírových 
jednání. 

● ETUC podporuje politické iniciativy a sankce vůči 
Ruské federaci, které mají za cíl zajistit mír. 

● ETUC dále vyjadřuje svoji solidaritu všem občanům, 
pracovníkům a odborářům na Ukrajině. 

● ETUC vyzývá k humanitární pomoci a podpoře 
poskytované ukrajinským občanům, kteří jsou stále 
na Ukrajině, i těm, kteří jako uprchlíci vyhledali    
pomoc v Evropě. ETUC podporuje vytvoření huma-
nitárních koridorů na území Ukrajiny, které mají  
zajistit, aby se civilní obyvatelé z nejpostiženějších 
oblastí dostali do bezpečí. 

● ETUC též odsuzuje represe a útlak ruské vlády 
proti těm občanům Ruské federace, kteří vyjadřují 
nesouhlas s válkou na Ukrajině. 

● ETUC volá po vyšetřování válečných zločinů,      
spáchaných na území Ukrajiny během ruské invaze, 
a k potrestání těch, kteří jsou za ně odpovědní. 

Gabriela Tlapová 
 

Celý text rezoluce najdete na webových 
stránkách ETUC zde:  

dětí.“ „Děláme moc aktivit a pak máme málo času 
na učení.“ „Jak dostat rodiče do školy, aby vnímali 
školu jako partnera?“ I tyto věty v průzkumu zazní-
valy. Odborníci z Eduzměny následně analyzovali 
témata, která se napříč školami objevovala nejčastě-
ji. Cílem je zmapovat situaci v celém regionu a    
pojmenovat problémy, které je možné společně  
řešit. Eduzměna chce podpořit to, co na školách 
funguje, a to, v čem je která škola silná. 

Větší respekt a ocenění od rodičů i veřejnosti 

Jedno z hlavních zjištění průzkumu, které zmiňovali 
dotazovaní pedagogové napříč celým regionem, je 
potřeba většího respektu a ocenění jejich práce ze 
strany rodičů i širší veřejnosti. Nejsilněji tato potřeba 
zaznívala z mateřských a základních škol. Učitelé v 
mateřinkách často sdíleli svůj pocit, že pro rodiče 
jsou školky místem, kam děti odloží na hlídání, a 
neuvědomují si, že mají i pedagogický rozměr.  

Učitelé na základních školách by si přáli větší zapo-
jení rodičů... 
  

Celý článek naleznete na webu 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ  zde:  

Učitelé potřebují větší uznání ze strany rodičů i  
širší veřejnosti. Řada z nich pociťuje zahlcenost 
úkoly, je unavená, na hranici vyhoření. Vyplývá to z 
odpovědí 512 pedagogů zapojených do průzkumu.  

https://skolskeodbory.cz/soubory/informace-o-stavu-celostatnich-zakladen-exod-2022
http://skolskeodbory.cz/kalendar
https://twitter.com/skolskeodbory
mailto:pecenka.petr@cmkos.cz?subject=Odhlasit%20zasilani%20Newsletteru%20CMOS%20PS
http://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/9
https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://www.facebook.com/skolskeodbory.cz/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-ukraine
https://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-ukraine
https://skolskeodbory.cz/soubory/informace-o-stavu-celostatnich-zakladen-exod-2022

