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Školská tripartita o platech nepedagogů,
integraci ukrajinských žáků, ONIV
a o dalších tématech
Červnové jednání školské tripartity mělo nabitý
program. Úvod opět patřil problému, který je
v popředí zájmu školských odborů – nízké platy
nepedagogů, které ještě degraduje inflace.
● Naděje pro nepedagogy?
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ, zopakoval
požadavek na jejich navýšení o 10 % od 1. 7. letošního roku. Hrubý příjem nepedagogických pracovníků
jako jsou například školníci, uklízečky nebo vedoucí
školních jídelen, činil loni v průměru 26 261 korun
hrubého měsíčně. F. Dobšík rovněž připomněl, jak
důležité je neoddalování zvyšování platů ve školství
a jeho postupné rozložení. Upozornil v této souvislosti na programové prohlášení a připravovaný zákon
o pedagogických pracovnících - jejich naplňování by
určitě znamenalo nárazovou finanční náročnost.
Ministr Petr Gazdík zdůraznil, že školství nepřestává
být prioritou, ale pádivá inflace, se kterou se ČR
potýká, staví před vládu potřebu navyšovat finance
především na investice, ne je projídat, a každé navýšení platů proto musí být velmi citlivě zvažováno.
„Z tohoto pohledu bude také vláda posuzovat můj
návrh, aby se ještě v tomto roce objem prostředků na
platy v regionálním školství zvýšil o 1,23 miliardy
korun,“ uvedl ministr školství. Je to nadějný příslib od
pana ministra školství, reagoval F. Dobšík. Případné navýšení platů by bylo zahrnuto v očekávané
novele státního rozpočtu na letošní rok, kterou
připravuje ministr financí Zbyněk Stanjura. Pokud by
se jako kompromis měl dohodnout zářijový termín
navýšení, pak by se ale podle F. Dobšíka musely
platy nepedagogů zvednout o víc než deset procent.
● ONIV versus nemocenská
F. Dobšík požádal o vyjádření k problematice ONIV –
tzv. ostatní neinvestiční výdaje, ze kterých školy platí
pomůcky, ale i prvních 14 dní nemocenské, a to je
nyní velmi komplikované. Na odbory se obracejí
ředitelé, protože školy se dostávají do nouze kvůli
vysoké nemocnosti. Jen pro srovnání, loni vyčerpaly
za nemocnost 400 000 korun a letos jen za první tři
měsíce už přes 300 000. Mají obavy, jak s penězi
vystačí na podzim. Ministerstvo radí, aby školy, kde
je nemocnost vyšší, požádaly o převod “ušetřených”
peněz z rozpočtu na platy. Účastníci se shodli, že do
budoucna by bylo nejvhodnější tuto
problematiku řešit systémově.
Celé znění článku o jednání Tripartity
naleznete na webu svazu zde:

V Praze se 3. června konala celorepubliková
konference profesní sekce vedoucí pracovníci a
pracovníci přímo řízených organizací. Dosavadní
předseda sekce Petr Pečenka z funkce odstoupil.
Novým předsedou byl zvolen Ctirad Vaník, ředitel
Masarykovy základní školy a Mateřské školy Krupka.

Valencie: Mezinárodní summit ISTP 2022
V polovině května 2022 proběhl ve španělské
Valencii summit učitelské profese ISTP 2022.

Organizátorem byla OECD, Education International a
Španělsko, které summit hostilo. Na této akci se
setkali zástupci vlád a odborů zemí OECD a společně projednali otázky, kterým vzdělávací sektor čelí, a
strategie, jak se s těmito výzvami vypořádat.
Téma letošního summitu bylo „Krok vpřed po
pandemii: Spolupráce vlád a učitelských odborů,
aby nikdo nebyl opomenut / nezůstal pozadu“.
Speciálními tématy jednotlivých panelů debaty byly
pedagogický potenciál digitálních technologií ve
vzdělávání, školní systémy jako základ inkluzivnějších komunit a úloha učitelů a školních komunit při
zajišťování udržitelné budoucnosti.
Hlas MŠMT v české delegaci reprezentoval náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a
ESIF Václav Velčovský a hlas odborů předseda
školských odborů František Dobšík.
Gabriela Tlapová
Celé znění článku o summitu ISTP
2022 naleznete na webu svazu zde:

Nesouhlasíme se skrytým
Zpomal,
zvyšováním
ještě je přímé
brzy vyučovací povinnosti
Kampaň proti nebezpečné jízdě
mladých řidičů odstartovala

příčinou dopravních nehod v 17 procentech (16,7
%), u řidičů ve věkové skupině 18 až 20 let se ale
téměř zdvojnásobuje (na 29,7 %). Vyplývá to z analýzy Portálu nehod, který na základě dat od policie a
pojišťoven sleduje čísla o nehodovosti a vyhodnocuje nejrizikovější místa na českých silnicích.
● Nebezpečí i pro ostatní
Ovšem rychlá jízda mladých řidičů není nebezpečná
pouze pro ně samotné. Statistiky Portálu nehod
upozorňují také na riziko spolujízdy u mladistvých,
kdy mezi účastníky nehod z důvodu nepřizpůsobení
rychlosti často figurují vrstevníci začínajících řidičů. I
z tohoto důvodu se letos kampaň Zpomal, ještě je
brzo zaměřuje nejen na začínající řidiče, ale rovněž
na ty, kteří s nimi do auta nasedají a budou se
v příštích letech na získání řidičského průkazu
teprve připravovat.

Ve druhé polovině května byla zahájena kampaň
nazvaná „Zpomal, ještě je brzo“. Upozorňuje na
nebezpečný fenomén nepřiměřeně rychlé jízdy
nejmladších řidičů – ta může až za třetinu nehod ve
věkové kategorii 18 až 20 let. Je to zdaleka nejvíce
v porovnání s ostatními věkovými skupinami.

Oficiální zahájení kampaně, která volně navazuje na
úspěšný loňský ročník s názvem Zpomal, dokud
není skutečně pozdě, odstartovalo 18. května 2022,
a to premiérou interaktivní show pro studenty středních škol a autoškol. Tu bude možné zhlédnout na
Mall.tv, Stream.cz také na webu www.13minut.cz.

Pod záštitou Ministerstva školství ČR ji organizuje
Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s BESIP a
Policií ČR. Nepřiměřená rychlost je u všech řidičů

Celý článek je na webu
Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

EXOD 2022 - „Last minute“
Příbramsko, letos
jedno z míst, kde
se také nachází
základna EXOD.

Blíží se konec školního roku, blíží se prázdniny a
s nimi i sezóna základen EXOD. Z minulých zkušeností víme, že přes problémy i obtíže dnešních dnů
zájem o EXOD trvá a na některých základnách
zbývají ještě volná místa. Seznam těchto základen
nyní zveřejňujeme jako „last minute“ včetně kontaktů na jejich vedoucí, se kterými si zájemci mohou
dohodnout detaily svého pobytu.
Seznam základen EXOD s volnými
místy k 1. 6. 2022 najdete na webových stránkách ČMOS PŠ zde:

Na pomoc zaměstnávání ukrajinských učitelů
Hned po vypuknutí uprchlické krize ČMOS PŠ vyjádřil podporu Odborovému svazu pracovníků vzdělávání a vědy
na Ukrajině (TUESWU) a Svobodnému odborovému
svazu vzdělávání a vědy na Ukrajině (VPONU). Slíbili
jsme, že konkrétně pomůžeme ukrajinským pedagogům u
nás se začleňováním do vzdělávacího procesu. Slib jsme splnili a
v ukrajinském jazyce je připraven exkluzivní manuál, který jim umožňuje
seznámit se s našimi pracovněprávními podmínkami ve školství,
například za jakých podmínek mohou být zaměstnáni. Manuál
je pro lepší orientaci zaměstnavatelů k dispozici i v češtině.
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Manuál v češtině a v ukrajinštině naleznete na webu svazu zde:
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