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Tarif musí zůstat základem odměňování 

Školské odbory iniciovaly v rámci svazu petici, 
kterou se chystají předat Vládě České republiky. 
O chystané petici byla informována média, akce 
vzbudila jejich zájem. Přinášíme  vyjádření místo-
předsedkyně ČMOS PŠ Markéty Seidlové, které     
zveřejnila ČTK. Převzala ho i další média. 

"Školské odbory z podnětu své členské základny 
organizují petici na podporu spravedlivého způsobu 
rozdělení schváleného navýšení prostředků na od-
měňování pedagogů do tarifů a odměn. Přestože 
programové prohlášení Vlády ČR klade důraz na 
udržení 20% podílu nenárokové složky platu, v     
návrhu státního rozpočtu na rok 2023 je navrženo 
navýšení finančních prostředků na platy pro pedago-
gy o 4 %, ale bohužel celé do nenárokových složek 
platů. Peticí chceme změnit rozhodování vlády, aby 
se pedagogům zvýšily především tarifní platy od 1. 1. 
2023", uvedla Markéta Seidlová, místopředsedkyně 
ČMOS pracovníků školství. "Jen tak může vláda  
zohlednit růst cen a vysokou inflaci, protože tarifní 
platy jsou jedinou jistotou, jak alespoň částečně  
kompenzovat zvýšené životní náklady," zdůraznila. 

V této době probíhá fáze rozšiřování petice, odboro-
vé organizace k tomu využívají i právě probíhající 
konference v regionech. Uzávěrka petice je 10.    
prosince, zohledněny budou ještě poslané petiční 
archy do 15. prosince 2023. "Na sběr podpisů pod 
petici je velmi málo času, vzhledem k tomu, že roz-
hodnutí vlády musí platit od 1. ledna 2023. Budeme 
se snažit i v tak krátké době získat co nejširší      
odezvu,“ říká Markéta Seidlová.  

Navýšení tarifní složky platů podporuje rovněž mj. 
Unie školských asociací ČR CZESHA, jejíž rada se 
na tom usnesla na svém jednání.  

Další informace a petiční archy ke 
stažení jsou na webu svazu zde: 

Účastníci kulatého stolu, který se konal dne 15. listo-
padu 2022 v centrále školských odborů v Praze,  
diskutovali o systémové podpoře začínajících učitelů. 
Stárnutí učitelské populace je reálnou hrozbou nejen 
pro český vzdělávací systém. Více čtěte na straně 
číslo dvě tohoto vydání e-Zpravodaje ČMOS PŠ. 

Lobby školských odborů 
František Dobšík: Odbory musí vyjednávat do      
poslední možnosti. Jedinou šancí, jak ještě navýšit 
školskou kapitolu právě projednávaného státního 
rozpočtu na rok 2023, jsou pozměňovací návrhy.  
Naše argumentační přesvědčování a jednání s    
poslanci se promítlo již v řadě z nich. Pětikoalice se 
však dohodla, že podpoří jen ty, na kterých bude 
shoda všech vládních koaličních partnerů. Takže 
opozice má smůlu. Školské odbory vítají, že alespoň 
projde pozměňovací návrh vládních poslanců na  
navýšení o více než jednu a čtvrt miliardy korun. Tyto 
peníze zamíří konkrétně na platy asistentů pedagogů 
a půjde o výrazné posílení kapitoly školství. 

František Dobšík 

Markéta Seidlová 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/tarif-musi-zustat-zakladem-odmenovani
https://skolskeodbory.cz/tarif-musi-zustat-zakladem-odmenovani
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(Klikněte na ikonku) 

Vzpomínáme 

Zasáhla nás velmi smutná 
zpráva. Dne 8. 11. 2022 nás 
ve věku 86 let opustila naše 
dlouholetá milá, obětavá a 
pracovitá členka i kolegyně... 

 Mgr. Jindřiška Nevyjelová 

Nikdy nás ničím nezarmoutila, 
přinášela vždy dobrou náladu 
a spoustu energie. Budeme 
vždy s láskou vzpomínat. 

za ČMOS PŠ vedení svazu 

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 11/2022 
Vyšlo 30. 11. 2022 
Starší čísla naleznete zde 

 Digitalizací proti šikaně i drogám 

 Rozvoj systému podpory pro začínající učitele 

podpory pro začínající učitele, který bude založen na 
potřebách učitelů a na vizích stakeholderů. 

2) Podpořit začínající učitele, tvůrce vzdělávacích 
politik i ty, kteří jsou zodpovědní za implementaci 
těchto politik, a poskytnout jim informace, nástroje a 
metody pro zlepšení systému podpory pro začínající 
učitele. Tento kulatý stůl poskytne platformu pro   
diskusi stakeholderům ve vzdělávání z řad zástupců 
zaměstnanců, organizačních složek MŠMT, akade-
mické obce, neziskového sektoru a hlavně také z 
řad začínajících učitelů. V rámci kulatého stolu    
budou představeny výsledky první a částečně i    
druhé fáze tohoto projektu, které se zabývaly mapo-
váním současné problematiky začínají-
cích učitelů v České republice. 

Celý článek o kulatém stolu i o podpoře 
mladých učitelů je na webu svazu zde:  

Platforma kombinuje hlavní výsledky předchozích 
mezinárodních i národních projektů, kompletně je 
převádí do digitální formy. Provozovatelem je Uni-
verzita Karlova. „Primárně je platforma zaměřená na 
základní školy (ZŠ). Prevence má nejlepší výsledky 
právě u žáků druhého stupně,“ řekl přednosta Kliniky 
adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 
Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský, 
který za jejím vznikem stojí. 

Aplikace nabízí katalog ověřených programů a inter-
vencí zaměřených na tři oblasti prevence. V sekci s 
pravidly pro řízení školy k prevenci rizikového     
chování se zájemci například dozvědí, jak má škola 
komunikovat s rodiči a žáky a jak v ní nastavit zdra-
vé a bezpečné prostředí. Druhá oblast se věnuje 
duševnímu zdraví. Cílem programů v této sekci je 
rozvinout u dětí dovednosti, třeba zvládání smutku či 
vzteku. Třetí oblast je zaměřená například na pro-
blematiku sexuálního zdraví nebo návykových látek. 

Celý článek naleznete na webu 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Prevence je nejúčinnější na „základkách“ 

Pedagogové a školní metodici prevence mohou 
začít využívat novou digitální platformu zaměře-
nou na předcházení šikaně a zlepšení vztahů  
mezi žáky i učiteli ve škole. Zájemci v systému 
najdou programy a vzdělávací kurzy k prevenci 

rizikového chování. Databáze je zdarma. 

Podle zprávy OECD Education at a Glance 2020, 
tvořili v roce 2018 mladí učitelé do 30 let malé 
procento v celkovém počtu učitelů. V ČR to bylo 
4,06 %, což je pod průměrem zemí OECD. 

Stárnutí učitelské populace je 
tedy reálnou hrozbou pro český 
vzdělávací systém. Na toto téma 
se konal dne 15. listopadu 2022 

v centrále školských odborů v Praze kulatý stůl. Tato 
akce byla součástí společného projektu Českomo-
ravského odborového svazu pracovníků školství
(ČMOS PŠ) a odborových svazů z Litvy, Lotyšska a 
Polska. Projekt probíhá v rámci programu Erasmus+ 
KA220-SCH – Partnerská spolupráce na školním 
vzdělávacím projektu „Rozvoj systému podpory pro 
začínající učitele“ (Podpora učitelů), projekt č. 2021-
1-LV01-KA220-SCH-000024284. 

Cílem projektu je: 1) Vytvořit rámec systémové 

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://skolskeodbory.cz/rozvoj-systemu-podpory-pro-zacinajici-ucitele-0
https://tydenik-skolstvi.cz/
https://tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/rozvoj-systemu-podpory-pro-zacinajici-ucitele-0

