
 

  

silové elektrické energie požadujeme snížit cenový 
strop na úroveň doporučenou Evropskou komisí na 
straně výrobce a nikoliv distribuce, nebo zákazníka… 

Požadujeme zastavení dalšího poklesu reálných 
mezd a platů v roce 2023 a co nejrychlejší vyrovná-
ní propadu reálných mezd a platů za rok 2022... 

Vyzýváme vládu, aby přijala bezodkladná opatře-
ní k řešení krize životních nákladů. Je nutné, aby 
bezodkladně navýšila nejen minimální mzdu, ale 
také sociální dávky, včetně příspěvku na 
péči a rodičovského příspěvku... 

Celé prohlášení odborových svazů  
ČMKOS je na webu školských odborů zde:  

 ČMOS PŠ 
 

Číslo 10/2022 

c 

Demonstrace proti hrozící chudobě 

Demonstraci, která se konala v Praze na Václav-
ském náměstí dne 8. října 2022, podpořili svojí 
účastí členové školských odborů.  

Zástupci odborových svazů demonstrovali proti    
hrozící chudobě a stále se zhoršující ekonomické 
situaci zejména nižších příjmových skupin obyvatel. 
Požadovali regulaci cen potravin a některých dalších 
základních životních potřeb nebo například zvýšení 
minimální mzdy.  

► Prohlášení odborových svazů ČMKOS  

Na demonstraci bylo předneseno i Prohlášení odbo-
rových svazů ČMKOS s vyzvou vládě, aby urychleně 
řešila současnou kritickou situaci v České republice. 

►  Z prohlášení vyjímáme:  

Členské odborové svazy ČMKOS působící ve 
všech odvětvích průmyslu, výroby a těžby surovin, ve 
vědě a výzkumu, v obchodu a ve službách, včetně 
těch veřejných, a ve veřejné správě vyzývají vládu, 
aby urychleně řešila současnou kritickou situaci 
v České republice. Chceme, aby vláda přijala účin-
ná opatření ke zkrocení inflace, a to především    
výraznou regulací cen energií a marží. Nechceme nic 
jiného než to, co dělají již půl roku i déle jiné země 
Evropské unie – a jejich míra inflace je ve srovnání s 
Českou republikou podstatně nižší... 

Vyzýváme vládu, aby konala! Aby řešila skutečné 
problémy lidí a firem dříve, než se česká ekono-
mika propadne do hluboké recese. Zaměstnanci 
jsou oběťmi této krize, kterou ale nezavinili. Hodnota 
jejich mzdy dramaticky klesá, zatímco ceny zboží 
běžné spotřeby rostou šíleným tempem… 

Požadujeme proto okamžité zavedení přísné    
cenové regulace a cenové kontroly u všech     
základních životních potřeb – u potravin, u tepla 
a teplé vody, u nájemného i u pohonných hmot a 
ostatních paliv. U zastropovaných cen plynu a    

Poděkování účastníkům  
Vedení školských odborů děkuje všem, kteří se 
zúčastnili a aktivně podpořili úspěšný průběh 
demonstrace ČMKOS dne 8. října 2022 v Praze. 

 Na demonstraci nechyběli ani členové ČMOS PŠ. 

Prohlášení odborových svazů ČMKOS přednesl 

předseda OS KOVO Roman Ďurčo. 

Na  pódiu vystupovali představitelé odborových  

svazů  a sympatizujících organizací. 

https://skolskeodbory.cz/prohlaseni-odborovych-svazu-cmkos
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/prohlaseni-odborovych-svazu-cmkos
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Kalendář 
 

ČMOS PŠ 
 
 

(Klikněte na ikonku) 

Světový den učitelů 2022 
Tématem letošního Světového dne učitelů 

byla role učitelů při transformaci vzdělávání. 

Světový den učitelů se slaví od roku 1994 vždy  

5. října. Jedná se o připomínku výročí přijetí   

doporučení ze společné konference Mezinárodní 

organizace práce při OSN a UNESCO 

k postavení učitelů, tzv. Charty učitelů. Obsahem 

tohoto doporučení jsou práva a povinnosti učitelů 

i standardů jejich počáteční přípravy, 

dalšího vzdělávání a zaměstnávání. 

Další informace a grafika jsou 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 10/2022 
Vyšlo 11. 10. 2022 
Starší čísla naleznete zde 

 Nová kritéria přidělování asistentů pedagoga  

 O kolik se zvýší platy ve školství zatím není jasné 
odborů František Dobšík požadoval vysvětlení, 
s jakým nárůstem platů počítá vláda ve školství.  
Ministr Zbyněk Stanjura  jen argumentoval, že 
z celkové částky 23 mld. Kč na růst platů ve veřej-
ném sektoru jde nejvíce (12 mld. Kč) zejména na 
platy pedagogických a nepedagogických pracovní-
ků. Nebyl ale schopen částku podrobně rozklíčovat.  

Situace by se měla brzy vyjasnit. Vedení svazu, 
František Dobšík a Markéta Seidlová povedou 
intenzivní jednání na MŠMT.  

Problematice se věnovaly i Učitelské 
noviny (UN). Další informace i článek  
UN jsou na webu svazu  zde:  

„Kdybychom neměli data, do změny bychom se  
nepouštěli,“ říká. Česká školní inspekce podle něj 
sleduje a vyhodnocuje dopad podpůrných opatření, 
včetně asistentů pedagoga, a informace s minister-
stvem sdílí. MŠMT má k dispozici i kompletní      
statistiku, ví, kolik je na školách asistentů, jaké jsou 
rozdíly mezi školami v tomto ohledu a tak dále.   
Právě i z těchto statistik prý vyplynula potřeba     
systém inovovat. „Po té změně volají samotní učitelé 
i ředitelé. Určitě není hlavním důvodem vylepšit   
statistiku, i když jedním z důvodů to být může. Je 
třeba hovořit o efektivitě společného vzdělávání. My, 
kdo inkluzi podporujeme a věříme v ni, se zároveň 
musíme  snažit o to, aby byla efektivní. Jedině tak je   
udržitelná,“ dodává. 

► Malé školy mívají větší podíl žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Může nový systém   
znevýhodnit malé školy? 
Existoval nějaký počáteční pracovní dokument, který 
ještě nezahrnoval všechny parametry nového mode-
lu, a ten z nějakého pracovního setkání zřejmě unikl 
na veřejnost. Takže se diskutuje o něčem, co už 
neplatí. Veřejně jsme nový model ještě nepředstavili.     
RED + EDUiN 

Celý článek je na webu 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ  zde:  

Asistent pedagoga přichází na školu, pokud je 
dítěti přidělen pedagogicko-psychologickou   
poradnou jako takzvané podpůrné opatření.   
MŠMT ale plánuje zásadní změnu.  

Podle jeho nového návrhu má škola dostat finanční 
prostředky na asistenty podle určitých parametrů, 
jako je počet tříd, jejich naplněnost a počet žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. O využití finan-
cí pak má rozhodnout vedení školy. Podle ředitele 
odboru základního vzdělávání MŠMT Michala   
Černého úbytek počtu asistentů plošně nehrozí, ale 
některých škol se týkat může.  

Hasičům, policistům a vojákům se   
zvýší tarify o 10 procent. S takovým 
výsledkem skončilo vyjednávání     
odborů o platech ve veřejné sféře na 

příští rok, které se odehrálo 27. září.   

Přestože se suma na platy podle ministra finan-
cí Zbyňka Stanjury proti srpnové verzi navrhované-
ho rozpočtu na příští rok zvedá o 19 miliard korun, 
odbory s vyjednáváním spokojeny nejsou. Růst   
tarifů má být podle ministra financí totiž nulový. Ke 
zvýšení o 4 % by mělo jít pouze u Odměn. Odbory 
to považují za  diskriminační. 

Nejasná situace nastala, když předseda školských 

http://skolskeodbory.cz/kalendar
https://skolskeodbory.cz/svetovy-den-ucitelu-2022
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/o-kolik-se-zvysi-platy-ve-skolstvi-zatim-neni-jasne
https://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/svetovy-den-ucitelu-2022
https://skolskeodbory.cz/o-kolik-se-zvysi-platy-ve-skolstvi-zatim-neni-jasne
http://www.skolskeodbory.cz/index.php

