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František Dobšík:  

Oslavme v ČR Světový den nepedagogů 
a zvyšme jejich platy  

minimálně o 10 % 

Den 16. květen 2022 patří nepedagogickým     
pracovníkům. Tento svátek je velmi mladý a  
možná ani nepedagogové o něm nevědí.  

Připomínáme si jej teprve od roku 2018, kdy byl   
vyhlášen světovou odborovou organizací Education 
Internactional (EI), která přijala deklaraci o právech a 
postavení těchto pracovníků. Nepedagogové jsou na 
rozdíl od učitelů pro veřejnost méně viditelní, ale pro 
chod škol nepostradatelní. EI v deklaraci zdůrazňuje, 
že by měli  být uznáváni a respektováni pro svou 
velmi důležitou doplňkovou roli při zajišťování      
kvalitního vzdělávání.  

Nepedagogové poskytují ve školství nezbytný servis 
a bez něho nemůže řádná výuka vůbec probíhat. V 
ČR se k servisním zaměstnancům školství stát    
chová pokud jde o jejich platy doslova macešsky. 
Dokonce zažili dobu - v roce 2009 - kdy se jejich 
směšné platy ještě snižovaly. A teď v této složité 
době, kdy jim citelně z nízkých platů ukrajuje inflace, 
vláda jejich platy zmrazila.  

Chtěl bych u příležitosti Světového dne nepedagogů 
připomenout aktuální požadavek školských odborů - 
od 1. 7. 2022 zvýšit platů nepedagogů minimálně o 
10 %!   

Deklarace EI mj. jednoznačně uvádí, že všechny 
aspekty zaměstnání a odměňování nepedagogů by 
neměly obsahovat žádnou formu diskriminace.  

 Na VIII. sjezdu ČMKOS vystoupil i předseda        
školských odborů  F. Dobšík, seznámil jeho delegáty 
s problémy školství. Níže zástupci svazu na sjezdu. 

České školství stojí před vážnou krizí.      
Zabraňme jí 

Stanovisko Českomoravského odborového 
svazu pracovníků školství 

Delegáti VIII. sjezdu  ČMKOS podpořili stanovisko 
školských odborů k aktuální situaci v regionálním 
školství. Stanovisko bylo zasláno ministru Petru 
Gazdíkovi s žádostí o svolání školské tripartity.   

Požadujeme podmínky pro zachování                 
kvalitní  výuky v Česku 

Na naše školy plně dopadne uprchlická krize v září 
2022. České školy musí integrovat 120 tisíc žáků 
z Ukrajiny. To je více než jedna naše generace    
nastupující do školy. 

Školství se ještě nevzpamatovalo z covidové pande-
mie, kdy množství žáků potřebuje doučování, a už se 
musí vypořádávat s nebývalým přílivem žáků, kteří 
neovládají český jazyk. 

Ministr školství Petr Gazdík veřejně přiznává, že  
platy nepedagogů jsou ostudné, ale že se bohužel 
staly v rámci úspor obětí inflace. Přitom tato inflace 
podle odhadů ekonomů už přinesla do příjmu státním 
financím  navíc více než 70 miliard korun. 

Navýšení  platů  nepedagogů o 5 % (bez odvodů) by 
od července do konce roku stálo státní rozpočet pou-
ze 425 miliónů Kč, o 8 % 680 miliónů Kč a o 10 %  
jen 850 miliónů Kč. 

Přitom vláda se neustále hlásí k pomoci těm         
nejchudším, ale nepedagogy doslova obětovala.  

Průzkum mezi našimi kolegy ukázal, že se školy  
snaží odvádět co nejlepší práci, ale učit ve větších 
kolektivech je jen nouzové řešení a     
dlouhodobě přinese malou efektivitu...  

Celé znění stanoviska školských odborů 
naleznete na webu svazu zde:  

Problémy v Základní škole Za Chlumem v Bílině s 
agresivitou některých žáků jsou prý takové, že se do 
školy obávají chodit i pedagogové. V pořadu televize 
CNN Prima News diskutoval o případu i předseda 
školských odborů František Dobšík. „Je to extrém 
špičky ledovce, skrývají se i problémy na jiných   
školách. Dlouhodobě o nich víme,“ řekl mj.  

Celou diskusi na videu a článek k ní na-
leznete na webu CNN Prima News zde:  

PŘÍPAD BÍLINA 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/ceske-skolstvi-stoji-pred-vaznou-krizi-zabranme-ji
https://cnn.iprima.cz/v-biline-jsou-rozdily-mezi-skolami-tretina-deti-ma-nevzdelane-rodice-popisuje-hule-107208?fbclid=IwAR0m6bA_Nn3VakE6aPoNma9cGs27fwpTmEMXrVqRGcn5M0DmjAzBkknb0eo
https://cnn.iprima.cz/v-biline-jsou-rozdily-mezi-skolami-tretina-deti-ma-nevzdelane-rodice-popisuje-hule-107208?fbclid=IwAR0m6bA_Nn3VakE6aPoNma9cGs27fwpTmEMXrVqRGcn5M0DmjAzBkknb0eo
https://skolskeodbory.cz/ceske-skolstvi-stoji-pred-vaznou-krizi-zabranme-ji
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Podpora běloruským odborářům 
V Bělorusku přitvrdily represe proti svobodným odbo-
rům. Dne 19. 4. 2022 bylo zatčeno vedení běloruské   
odborové konfederace BKPD.  Bylo zadrženo více než 
třináct lidí včetně předsedy BKPD Aliaksandra Yarashuka a 
místopředsedy BKPD Siarheie Antuseviche. To vše násle-

dovalo poté, co BKPD vyjádřila svoji podporu Ukrajincům a odsoudila     
ruskou invazi na Ukrajinu. Brzy po invazi ruských vojsk na Ukrajinu vydala 
výkonná rada Běloruského kongresu demokratických odborů (BKPD)    
prohlášení, kde tuto ruskou invazi jménem kongresu silně odsoudila. Na 
začátku dubna 2022 úřady Běloruska prohlásily Nezávislý běloruský   
odborový svaz pracovníků rádiových a elektronických   
komunikací za extremistickou skupinu a  zakázaly jeho čin-
nost, aniž by toto tvrzení opřely o pádné důvody.   

Další informace o situaci v Bělorusku jsou na webu svazu zde: 
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(Klikněte na ikonku) 

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 5/2022 
Vyšlo 9. 5. 2022 
Starší čísla naleznete zde 

 Psycholog působí jen na každé páté škole  

 Akční týden pro vzdělávání 2022 

Tento rok proběhl Světový 
akční týden pro vzdělávání 
(GAWE) ve dnech 25. až 

29. 4. 2022. Jeho hlavním mottem bylo 'Začněte    
chránit vzdělávání v mimořádných situacích'.  

GAWE se koná již od roku 2001. Tato akce chce     
přitáhnout pozornost veřejnosti a veřejnoprávních    
orgánů k tomu, jak se v praxi naplňuje všeobecné   
právo na přístup ke kvalitnímu bezplatnému veřejnému 
vzdělávání. GAWE je jednou z hlavních aktivit světové 
kampaně na podporu vzdělávání Global Campaign for 
Education (GCE), která ve své činnosti propojuje     
odbory a občanskou společnost, angažující se ve  
vzdělávání. Jedním ze zakládajících členů GCE je 
Education International, jejímž členem je i ČMOS PŠ. 

Letos se v rámci GAWE zdůraznilo, že naše společ-
nost čelí mnoha mimořádným situacím jako jsou 
např. pandemie, klimatická změna, válka apod. I 
během takovýchto situací by se mělo udělat vše pro 
to, aby se vzdělávání nepřerušilo a mohlo být posky-
továno nepřetržitě. Cílem je, aby neutrpěla jeho  
kvalita a aby k němu i po čas těchto situací měli  
přístup všichni studenti bez rozdílu. Vzdělávací   
systémy by tedy měly být dostatečně robustní, aby 
v takových situacích obstály a aby školy byly i     
nadále bezpečnými místy. Vzdělávání by mělo být 
dostatečně financováno, mimořádné události 
by neměly vést ke zhoršení jeho kvality.  

Celý text rezoluce najdete na webových 
stránkách ČMOS PŠ zde:  

V přepočtu na plné úvazky střední školy v České 
republice aktuálně zaměstnávají 101 psychologů. 
Na jeden úvazek připadá 4 244 středoškoláků. Na 
základních školách je situace o trochu lepší, o     
jednoho psychologa se dělí necelých 2 400 dětí. 
Vyplývá to z údajů ministerstva školství. Odbornou 
pomoc údajně potřebuje téměř každé druhé dítě.   

„Školní psycholog je zaměstnán na plný úvazek  
málokdy, většinou se jedná o poloviční nebo i menší 
pracovní úvazky, takže musí objíždět více 
škol,“ vysvětlila v tiskové zprávě Hana Mikulcová, 
zástupkyně ředitele na základní škole 
v Benešově. „Fyzicky je tudíž počet psychologů ve 
školách přibližně dvojnásobný, to znamená, že   
psycholog působí jen na každé páté škole, což je 
naprosto nedostačující počet,“ dodala.  

Pozici školního psychologa financují už od roku 
2005 evropské fondy. Plat tak zaměstnanci získávají 
například prostřednictvím podpůrných opatření pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Situa-
ce se má změnit v roce 2025… 

Celý článek je na webu 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ  zde:  

Základní a střední školy se musí vypořádat s       
nedostatkem psychologů. O jednoho školního   
psychologa se dělí přes 4 tisíce středoškoláků.  
Důvodem je mimo jiné pro pracovníky nevýhodný 
způsob financování a uzavírání smluv na dobu   
určitou. Od roku 2025 by se měla situace změnit,      
zástupci pedagogů ale mají k řešení výhrady.   

https://skolskeodbory.cz/skolske-odbory-vyjadrily-podporu-neopravnene-zadrzenym-beloruskym-odborovym-predakum
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://campaignforeducation.org/en
https://campaignforeducation.org/en
https://skolskeodbory.cz/akcni-tyden-pro-vzdelavani-2022
https://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/akcni-tyden-pro-vzdelavani-2022
https://skolskeodbory.cz/skolske-odbory-vyjadrily-podporu-neopravnene-zadrzenym-beloruskym-odborovym-predakum

