
 

  

letech pomohl k pozvednutí prestiže učitelského po-
volání. „Bylo by nyní fér, kdyby nám vláda na začát-
ku školního roku řekla, jak to s námi plánuje,“ uvedl. 

► Školství versus státní rozpočet 

V době tiskového brífinku ČMOS PŠ zasedala vláda 
a novináři se premiéra Petra Fialy zeptali na poža-
davky školských odborů. O kolik peněz se v příštím 
roce zvýší platy ve školství, se vyjasní až po dokon-
čení debaty o státním rozpočtu na příští rok, uvedl 
premiér a otázku, jak se budou platy dál vyvíjet, 
označil za fér. Možné navýšení ale neupřesnil. 
„Pedagogové to budou vědět ve chvíli, kdy dokončí-
me debatu o státním rozpočtu,“ řekl doslova. Podle 
Dobšíka patnáctiprocentní navýšení sumy na platy 
představuje 18 miliard korun. „Stejné navýšení poža-
dujeme i pro nepedagogy, je pro nás nepřijatelné, 
aby se stále platy mnohých z nich pohybo-
valy pod minimální mzdou,“ dodal...  
 

Celý článek a další informace z brífinku 
školských odborů jsou na webu svazu zde: 
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František Dobšík: Pro pedagogy                  
a nepedagogy růst platů o 15 procent 

Dlouhodobým cílem školských odborů od doby, 
kdy zahájily kampaň Konec levných učitelů, je, 
aby platy pedagogů navazovaly na růst průměrné 
mzdy a blížily se k úrovni 130 %.  

Tento záměr se promítl v programovém prohlášení 
minulé vlády, které se během několika let povedlo to, 
co žádné vládě předchozí. „Podařilo se jí výrazně 
přiblížit naplnění ambiciózního programového závaz-
ku, kterému po špatných zkušenostech z minula věřil 
málokdo,“ uvádí v nejnovější studii IDEA CERGE EI 
Daniel Münich. Školské odbory požadují, aby tento 
příznivý vývoj, který konečně odlepil Česko ze dna 
mezinárodních srovnání, vláda nevzdala. Proto uvíta-
ly, že Fialův kabinet se k pokračování přihlásil i    
návrhem zákona o pedagogických pracovnících,  
který schválil, a počítá s tím, že v roce 2025 by měly 
platy pedagogů dosáhnout 130 % průměrné mzdy. 
Cesta k cíli však nebude automatická. 

► Pro pedagogy a nepedagogy o 15 procent více 

V tom má jasno předseda školských odborů Franti-
šek Dobšík, který na brífinku pro novináře uvedl, že 
ČMOS pracovníků školství si udělal podrobné      
propočty z dostupných predikcí a „ty nás vedou 
k oprávněným obavám, že pokud by se růst platů ve 
školství dostatečně nerozložil, pak hrozí, že by     
muselo dojít ke skokovému navýšení, a to by určitě 
narazilo v současném krizovém období, a o dobrém 
záměru by rozhodovala politická vůle.“ 

Proto ČMOS pracovníků školství požaduje růst 
platů pedagogů rozložit do tří let:  

v roce 2023 o 15 procent, 

v roce 2024 o 10 procent,  

v roce 2025 o 7 procent.  

Navýšení pro příští rok nekopíruje inflaci, je jen čás-
tečnou kompenzací. F. Dobšík před novináři zdůraz-
nil, že právě výrazný růst platů učitelů v posledních 

Na 21. schůzi Předsednictva ČMOS PŠ v Praze dne 25. 08. 2022  
se projednávala i příprava sjezdu školských odborů v roce 2023. 

Příprava sjezdu školských odborů 
V příštím roce se 19. - 20. května uskuteční sjezd 
ČMOS pracovníků školství. Proběhne v Praze 
v Hotelu Olšanka a zúčastní se ho 109 delegátů.  
Připraveny jsou už návrhy hlavních sjezdových    
dokumentů - program na další období, návrh stanov,    
diskuse k nim bude probíhat prostřednictví oblast-
ních jednotek a měla by být ukončena do konce    
roku. Podrobně se aktuální přípravou zabývalo 25. 8. 
předsednictvo odborového svazu. Projednalo rovněž 
plnění rozpočtu, které je za letošní rok příznivé -    
jednak ve výběru členských příspěvků, dostavily se i 
pozitivní výsledky z majetkových výnosů svazu.   
Velká diskuse se vedla ohledně tzv. ONIV. Panuje 
shoda, že je třeba zvýšit tlak nejen na financování 
v oblasti těchto ostatních neinvestičních výdajů, ale 
trvat i na systémovějším ukotvení náhrad za dočas-
nou pracovní neschopnost. Zvláště po zkušenostech 
z minulých dvou let. Předsednictvo se shodlo, že je 
třeba připravit souhrnný přehled všech návrhů a   
námětů k racionálnímu a účelnějšímu čerpání ONIV. 

Svaz přednesl své požadavky a návrhy na růst   
platů ve školství médiím na brífinku 31. 8. 2022.  

https://skolskeodbory.cz/frantisek-dobsik-pro-pedagogy-a-nepedagogy-rust-platu-o-15-procent
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/frantisek-dobsik-pro-pedagogy-a-nepedagogy-rust-platu-o-15-procent
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Kalendář 
 

ČMOS PŠ 
 
 

(Klikněte na ikonku) 

5. září 2022 se v prostorách Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8 uskuteční 
manifestační mítink ČMKOS, tentokrát s podtitulem „Proti chudobě“.  Odboro-
vé svazy, sdružené v rámci ČMKOS, se rozhodly dát jasně najevo postoje  
zaměstnanců napříč sektory k současné vážné ekonomické situaci a k jejím 
sociálním dopadům. Společně dejme politikům, kteří mají odpovědnost za 
řízení země, jasný vzkaz: není možné nadále přehlížet složitou 
situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů i podnikatelů... 
 

Program mítinku, místo, čas a další potřebné informace jsou 
umístěny na webu školských odborů zde:  

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 9/2022 
Vyšlo 1. 9. 2022 
Starší čísla naleznete zde 

 První školská tripartita s novým ministrem Balašem 

 Rozvoj systému podpory pro začínající učitele 

ka), se rozhodly, že společně prozkoumají a  
zmapují postavení a podporu začínajících učitelů 
ve svých zemích.  

Celý název projektu, který společně v rámci progra-
mu Erasmus+ v roce 2021 začaly, je Vývoj systé-
mu podpory pro začínající učitele.  

Pro všechny výše zmíněné země platí, že jejich 
vzdělávací systémy se potýkají s nízkým počtem 
„mladých“ učitelů a s nízkou prestiží      
učitelské profese. 

Další potřebné informace o projektu 
naleznete na webu svazu zde:  

Tripartita je velmi důležitý nástroj pro sociální 
stabilizaci ……takto se hodnocením role sociálního 
dialogu uvedl na svém prvním jednání školské tripar-
tity nový ministr školství Vladimír Balaš. Zdůraznil, 
že velmi vnímá její prospěšnost a dodal, že shodou 
okolností o této problematice nedávno předná-
šel v souvislosti s postavením Mezinárodní organi-
zace práce. "Jsem velmi rád, že v ČR funguje i na  
úrovni rezortu školství, kde je důležitým fórem pro 
sociální stabilizaci a ve prospěch rozvoje školství," 
řekl mj. V této souvislosti zmínil právě schválený 
vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících, 
který zahrnuje řadu připomínek a námětů vznese-
ných právě sociálními partnery… 

► Zákon o pedagogických pracovnících by 
mohl být schválen do konce roku 

Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS 
pracovníků školství ocenila vládní návrh záko-
na jako dobrý kompromis a uvedla, že i vzhledem 
k napjaté rozpočtové situaci garantuje platy peda-
gogů na 130 procentech průměrné mzdy, tak jak 
se vláda zavázala v programovém prohlášení. 
Podařilo se najít velmi rozumný kompromis i 
v souvislosti s původním sporným návrhem, kdy 
absolventi magisterského studia bez učitelské 
kvalifikace budou mít nyní možnost učit na      
druhém stupni základních škol pouze dočasně, 
nejvýše 3 roky, a poté si musí učitelské vzdělání 
doplnit. Na dotaz M. Seidlové ministr V. Balaš a 
náměstkyně ministerstva školství P. Katzo-
vá uvedli, že představa schvalování zákona o  
pedagozích je taková, že v září půjde o předání 
do legislativního procesu, který by měl být      
uzavřen do konce roku a nebylo tím ohroženo 
naplnění dikce zákona. „Je to opravdu 
naše priorita,“ zdůraznil ministr… 

Celý článek je na webu  svazu zde:  

Čtyři odborové svazy, LIZDA (Lotyšsko), LESTU 
(Litva), ZNP (Polsko) a ČMOS PŠ (Česká republi-

M. Seidlová zdůraznila, že chystané snížení teplot-
ních limitů ve školách je hazardem se zdravím dětí.  

http://skolskeodbory.cz/kalendar
https://skolskeodbory.cz/soubory/manifestacni-mitink-cmkos-2022-proti-chudobe
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://skolskeodbory.cz/postaveni-zacinajicich-ucitelu-v-ceske-republice
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