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František Dobšík: Vláda rozhodla v rozporu se 
svým prohlášením, ignorovala sociální dialog       

i petici pedagogů 

Pedagogům svitla naděje, že schválené navýšení 
objemu financí na platy o 4 % v roce 2023        
nepůjde pouze do jejich nadtarifních složek, jak 
prosazovalo především ministerstvo financí. Od-
bory požadovaly rozdělení, aby 80 % bylo použito 
na navýšení tarifů a 20 % pro nadtarifní složky.  

Naději školským odborům přitom dávala podpora 
ministra školství Vladimíra Balaše i zaměstnavatelů, 
kterou jednoznačně deklarovali na jednání školské 
tripartity.  Ministr práce a sociálních věcí Marian 
Jurečka slíbil, že ministra školství podpoří. Školské 
odbory na podporu spontánně zorganizovaly petici, 
která měla ke 21. 12. 2022 přes 19 tisíc podpisů.  
Výsledek jednání vlády (z 21. 12. 2022) je pro škol-
ské odbory velkým zklamáním,  kabinet nerespekto-
val doporučení tripartity, ignoroval petici a rozhodl 
v rozporu se svým prohlášením.   

„Někteří volají po stávkové pohotovosti, nechápou 
rozhodnutí vlády, která mohla právě v této době   
vysoké inflace navýšením tarifů částečně kompenzo-
vat růst životních nákladů. Nic ještě nevzdáváme, 
pokusíme se toto rozumné řešení prosazovat znovu 
v příštím roce,“ zdůraznil předseda školských odborů 
František Dobšík.  

Jana Kašparová 

V Praze dne 21. 12. 2022  

Předání podpisů na Úřadu vlády ČR Před vládou vyzpovídala zástupce odborů ČT 

Se širokou podporou 

Přestože vláda nakonec nerozhodla o rozdělení   
navýšení financí na platy v roce 2023 tak, jak       
požadovaly odbory, jistého pozitivního efektu dosa-

ženo bylo. Ukázalo se, že odbory v tom nezůstaly 
samy. Získaly mj. podporu ministra školství, Unie 
školských asociací ČR CZESHA a Svazu průmyslu a 
dopravy. V relativně krátkém čase se sešly tisíce 
podpisů na podporu jejich petice. Na tom nemění nic 
ani fakt, že někteří koaliční partneři na jednání vlády 
tuto skutečnost ignorovali, stejně jako společné    
koaliční předvolební sliby. V prosazování zamítnu-
tých požadavků neustaneme, prioritou je i novela 
zákona o pedagogických pracovnících. Uděláme mj. 
vše, aby podpora dalších institucí a organizací byla 
ještě  silnější a širší. Protože sliby má plnit i vláda. 

Vedení školských odborů 

František Dobšík                           Markéta Seidlová 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php


 

2 

 

Kalendář 
 

ČMOS PŠ 
 
 

(Klikněte na ikonku) 

Postavení začínajících učitelů v České republice, 
Polsku, Litvě a Lotyšsku - srovnávací analýza 

Tato analýza konstatuje, že všechny zkoumané 
vzdělávací systémy se potýkají s nedostatkem 
učitelů, že ve všech systémech učitelská popu-
lace stárne a že začínající učitelé všude shodně 
pociťují stávající podporu jako nedostačující. 

Jako nejpotřebnější systém podpory byl zmíněn mentoring. Celkem čtyři 
zprávy jednotlivých partnerů projektu doplňuje dokument s názvem „The 
support system of novice teachers. Comparative analy-
sis“ (Sytém podpory začínajících učitelů. Komparativní analýza). 

Zmíněné zprávy a dokumenty můžete nalézt spolu s dalšími 
informacemi o projektu 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 12/2022 
Vyšlo 22. 12. 2022 
Starší čísla naleznete zde 

 Vysokoškoláci si přivydělávají na své studium  

 Odbory a udržitelné životní prostředí 

2. Praktickou příručku zaměřenou na environmentál-
ní otázky, udržitelný rozvoj jakožto součást vzdělá-
vání a aktivity odborů. Příručka například zmiňuje, 
že je nezbytné poskytnout učitelům a dalším        
pedagogickým pracovníkům dostatečnou podporu 
při implementaci evropských klimatických strategií a 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj životního prostředí. 

3. Dokumentární film s názvem „Education for 
Sustainable Future: Inspiring Practices in Euro-
pe“ (Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost: Inspira-
tivní praxe v Evropě). Tento dokumentární film  
představuje dobrou praxi zapojení environmentál-
ních otázek do výuky v Belgii, Itálii a Dánsku. Na 
krátkou ukázku z filmu se můžete podívat zde. 

Gabriela Tlapová 

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

Studentské brigády o prázdninách mají u nás 
velkou tradici. K nim se postupně přidala sou-
běžná pracovní činnost vysokoškoláků 
v průběhu školního roku. Podle průzkumu     
Eurostudent, do něhož se zapojilo pětadvacet 
zemí, osmdesát procent studentů si na své 
vzdělávání přivydělává. U nás je to dokonce 
přes devadesát procent. Na první pohled zará-
žející údaj. Škoda, že nevíme, kolik hodin     
odpracují studenti za semestr či rok mimo     
posluchárny. Základní povinností každého z 
nich je především zodpovědná a kvalitní přípra-
va na budoucí povolání. Jenže náklady na    
studium (stravu, ubytování, cestovné, skripta) 
nejen u nás neustále rostou. Navíc ve vzduchu 
už nad vysokoškoláky léta visí Damoklův meč 

v podobě placeného školného.   

Celý článek naleznete na webu 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Vzdělávání na vysoké škole s sebou přináší, 
zejména v dnešní době, zvýšené finanční nároky. 
Pomáhají rodiče, v něčem stát, ale většinou to 
nestačí. Proto nejen čeští studenti využívají  
možnosti vedlejšího pracovního přivýdělku.                   

Na konci října 2022 proběhla závěrečná konference 
dvouletého projektu ETUCE spolufinancovaného 
Evropskou komisí, který měl název „Education for 
Social Change: The role of Education in addressing 

Sustainable Environmental  De-
velopment“ (Vzdělávání podpo-
ruje sociální změnu:  Role vzdě-
lávání v otázkách udržitelného 
rozvoje životního prostředí).  

Výsledky projektu zahrnují: 

1. Zprávu z výzkumu (v angličtině, francouzštině a 
ruštině), která vypočítává hlavní výzvy, kterým  
vzdělávací sektor a pracovníci ve vzdělávání čelí, a 
to s ohledem na klimatickou změnu i udržitelný roz-
voj. Zahrnuta jsou i doporučení pro politiky na národ-
ní a evropské úrovni, jak toto téma efektivně zapojit 
do vzdělávání. Pro rychlou orientaci byl vytvořen 
přehled základních informací a celkové shrnutí. 

Téměř všichni vysokoškoláci v ČR zároveň pracují 
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