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Mluví Pavel Ondek, předseda
slovenských školských odborů.

Školské odbory:
Řešení nejbolavějšího problému,
platů nepedagogů, je velmi nadějné
ČMOS pracovníků školství od nástupu nové
vlády důrazně argumentuje a vyvíjí tlak na řešení
ostudných platů nepedagogů, kterým vláda
v rozporu se svými sliby již tak nízké platy zmrazila. Stát tímto bezprecedentním krokem v lednu
2022 odsunul tuto skupinu pracovníků doslova
na periferii platové úrovně.
Na každém jednání školské tripartity vedení ČMOS
PŠ apeluje na vyřešení a vždy bylo ujišťováno, dnes
již bývalým ministrem Petrem Gazdíkem, že i on je
rozladěn z toho, že platy nepedagogogů jsou nižší
než průměrné důchody v ČR. Ale neprosadil bohužel
nic. Výsledky nepřinesla ani jednání v rámci odborových svazů rozpočtové sféry s vládou, a to byl důvod
k vyhlášení stávkové pohotovosti.

Účastníky pozdravil František Dobšík,
předseda českých školských odborů.

„Hranice naší trpělivosti byla překročena,“ řekl předseda slovenských školských odborů Pavel Ondek
před více než 20tisícovým davem demonstrantů,
kteří zaplnili náměstí SNP v Bratislavě.
František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků
školství, pozdravil a povzbudil účastníky protestu. „I
školské odbory v ČR řeší podobné problémy, i nás
trápí nedůstojné platy nepedagogů. Vaše demonstrace je pro nás inspirující, přeji vám, abyste byli
úspěšní,“ řekl mj. Svaz na akci reprezentovala také
místopředsedkyně Markéta Seidlová.
Uprostřed Monika Uhlerová, nová předsedkyně
slovenské centrály Konfederace odborových svazů.

Bratislavu rozzářil žlutý dav
protestujících školských pracovníků

Platy nepedagogů jsou nižší, než průměrné důchody
v ČR. Školy by však bez nich nemohly fungovat.
Poslední jednání rozpočtových svazů s vládou 28. 6.
přineslo konečně konkrétní pozitivní návrh – nárůst
nejnižší tarifní tabulky o 10 % od 1. 9. 2022. Stávková pohotovost zatím pokračuje, ve hře je ještě i
možné dřívější datum pro zvýšení a další kompenzace. „Věřím, že 19. července, kdy se znovu sejdeme
s vládou, najdeme rozumný přijatelný kompromis.
Pokud jde o nepedagogy, trend nápravy jejich
ostudných příjmů by měl do budoucna postupně
pokračovat,“ zdůraznil František Dobšík, předseda
školských odborů.

Tisková zpráva ČMOS pracovníků školství
Děkujeme za vše, co se vám v
uplynulém hektickém období
podařilo zvládnout.
Přejeme krásné prázdniny,
spojené s načerpáním
nových sil do dalšího
školního roku!
ŠKOLSKÉ ODBORY

Trpělivost má své meze. Od konce loňského roku
je slovenský Odborový svaz školství a vědy ve
stávkové pohotovosti. Důvod je vážný, v rozporu
s programovým prohlášením vlády mají zaměstnanci ve školství na Slovensku zmrazené platy.
Vláda neustále ignoruje nezbytnost zvýšení financí
do školství a obdobně jako v ČR je úplně nejhorší
situace u nepedagogických pracovníků. Přitom se
jasně zavázala uskutečnit ve školství změny, ale
místo toho se ministři přou o to, zda navýšení poskytnout ze zvýšení daní z hazardu či alkoholu, zatímco
ministr školství argumentuje, že stačí zvýšené příjmy
rozpočtu vlivem zvyšující se inflace. Nespokojenost
vyústila ve velkou demonstraci v centru Bratislavy,
která vzbudila sympatie a podporu veřejnosti. (Akce
se konala 15. 6. 2022.) KJ

Slovenští kolegové výstižně vyjádřili svůj názor na
přehlíživý postoj vlády vůči školství.

Nesouhlasíme
skrytým zvyšováním
přímé vyučovací
ČŠI:se
nekvalifikovaní
pedagogové
učí hůře povinnosti
Slabé ocenění prohlubuje nerovnosti
Podle zprávy České školní inspekce (ČŠI) tvoří
učitelé bez kvalifikace výrazný podíl všech pedagogů. Třeba na druhém stupni základních škol
tvoří v pětadvaceti okresech – tedy na třetině
území republiky – více než desetinu učitelů.

Nejhůře je na tom Chebsko, kde bez potřebné kvalifikace učí každý čtvrtý učitel, nebo Mělnicko a Karlovarsko, kde nemá požadované vzdělání každý pátý.
Obdobně tomu přitom je i na dalších stupních vzdělávání, tedy na mateřských a středních školách.

„S nedostatkem kvalifikovaných učitelů se potýkají
až na výjimky stejné okresy napříč všemi vzdělávacími stupni, a to i v předškolním vzdělávání,“ stojí ve
zprávě ČŠI.
Stejným okresům, kterým chybějí kvalifikovaní učitelé na základních školách, tak chybějí i středoškolští
pedagogové a učitelé mateřských škol.
„Učitel bez kvalifikace je každý učitel, který nesplňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících,“ vysvětlil Ondřej Andrys, náměstek ústředního
školního inspektora. Podmínky se tak liší podle
vzdělávacího stupně, s výjimkou mateřských škol to
však znamená vysokoškolské vzdělání pedagogického typu nebo jiného typu doplněné pedagogickým
minimem. Učitele bez kvalifikace mohou školy
zaměstnat, pokud neseženou jiného kandidáta, který
potřebné vzdělání má...
● Chybí aprobovanost
Kromě nedostatku kvalifikovaných pedagogů je
problémem i množství neaprobovaně odučených
hodin. To v praxi znamená, že třeba český jazyk učí
děti pedagog, který vystudoval učitelství dějepisu...
Celý článek je na webu
Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:

Global Education Monitoring Report slaví dvacet let
Zpráva o monitorování globálního vzdělávání (GEM Report), vydávaná organizací UNESCO,
oslavila dvacet let své existence.

Historie zprávy se datuje do roku 2002, kdy byla
publikována poprvé pod názvem Zpráva o globálním
monitorování vzdělávání pro všechny. Současný
název se používá od roku 2016. Jejím cílem je monitorovat pokrok směrem ke vzdělávacím cílům Agendy udržitelného rozvoje 2030. Zpráva je nezávislá a
je publikována v rámci činnosti UNESCO. Během
historie bylo publikováno již sedmnáct jednotlivých
zpráv, které se zabývaly konkrétními tématy (např.
inkluze, uprchlíci a jejich právo na vzdělávání apod.)
GEM report 2021/2 naleznete
na webu UNESCO zde:

Poděkování svazu TUESWU
Školské odbory podpořily ukrajinské kolegy
Georgiy Trukhanov, předseda ukrajinského
svazu TUESWU, kterému ČMOS pracovníků
školství poskytl finanční pomoc ve výši 301 000
Kč, poslal předsedovi F. Dobšíkovi děkovný
dopis. V dopise děkuje ČMOS pracovníků školství a jeho členům za podporu a vyjmenovává, jak bylo s finančním darem
naloženo. Částka byla mimo jiné použita na zřízení ubytování ve
Lvově lidem prchajícím z východní Ukrajiny.
Celé poděkování v anglickém jazyce ve formě dokumentu
pdf. naleznete na webu školských odborů zde:

Číslo vydání 7/2022
Vyšlo 30. 6. 2022
Starší čísla naleznete zde

Českomoravský odborový
svaz pracovníků školství
Senovážné náměstí
23
2
110 00 Praha 1

Kalendář
ČMOS PŠ
(Klikněte na ikonku)

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

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

