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Připravovaná důchodová reforma 

Stanovisko Rady ČMKOS 

9. jednání Rady Českomoravské konfederace odbo-
rových svazů se konalo ve dnech 13. až 14. února 
2023 v hotelu reSTART v Jičíně. Na svém  jednání 
Rada schválila mimo jiné usnesení k chystané důcho-
dové reformě, které nyní přinášíme. ČMKOS: 

• považuje za nepřijatelné ignorování sociálního dialo-
gu v tak důležité oblasti jako je důchodová reforma; 

• považuje návrh na prodloužení věku pro odchod do   
důchodu za neakceptovatelný obzvláště v souvislosti 
s délkou pracovní doby v České republice a zdravot-
ním stavem zaměstnanců; 

• odmítá kroky vlády, které snižují objem prostředků v 
systému sociálního pojištění (ČMKOS požadovala    
zastavení těchto kroků již v roce 2021); 

• vyzývá vládu, aby nezhoršovala situaci důchodců 
zhoršováním valorizačního mechanismu vůči stávají-
cím i budoucím důchodcům; 

• považuje za prioritní úkol vlády v tomto období stabi-
lizaci veřejných financí tak, aby důchodová reforma 
nebyla zneužita k tomuto účelu; 

• požaduje zařadit na jednání Plenární schůze RHSD 
dne 6. března 2023 bod „Důchodová reforma“. 

ČMKOS dále vydala „Stanovisko k návrhu zákona,  
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony (změna podmínek valorizace důcho-
dů), připravené se zapracováním připomínek 
odborových svazů.  
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Solidarita školských odborů                            
se stávkujícími v Nexenu 

 

Když selžou všechny možnosti vyjednávání a nepomůže 
ani rozhodnutí zprostředkovatele, nezbývá než přistoupit 
ke krajnímu prostředku a tím je stávka. K té byli dohnáni 
zaměstnanci gumárenského podniku Nexen Tire Europe 
s. r. o. Podniku, který získal výhodnou státní pobídku, 
chlubí se rekordními prodeji a ignoruje spravedlivé poža-
davky svých zaměstnanců. Stávku spojenou s protestní 
demonstrací aktivně podpořili František Dobšík, před-
seda ČMOS pracovníků školství, s místopředsedkyní 
Markétou Seidlovou. Stávkovalo se 6. února u výrobní-
ho areálu společnosti u Bitozevsi na Žatecku.                        
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 EXOD 2023 - 70. Ročník exkurzních základen a zájezdů 

Akce EXOD: organizují je organizační jednotky ČMOS 
pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravské-
ho odborového svazu pracovníků školství. 

Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich 
rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům 
všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním       
pracovníkům školství. Na doplnění kapacity akce lze   
přijmout přihlášku také od dalších zájemců z řad nečlenů 
ČMOS pracovníků školství. 

Základny EXOD přinášejí pestrou náplň, která má přede-
vším charakter rekreační. Na základnách pro rodiny 
s dětmi je zajištěn kvalitní program pro dětské účastníky. 

Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS pracovníků školství, a 
jejich nezaopatřeným dětem organizátor poskytuje slevu 
ve výši 5 -10 procent. U členů Odborového svazu pracov-
níků školství a vědy na Slovensku (dále jen OZPŠaV) a 
jejich nezaopatřených dětí je možné rovněž poskytnout 
slevu, pokud tak rozhodne sám organizátor. Další informace jsou na webu svazu zde: 

Chráněná krajinná oblast                       
Křivoklátsko, hrad Točník 

Na jednání únorové Tripartity 

předložen návrh na změnu  

navýšení platů  pedagogů!  

Další informace naleznete na webu svazu zde: Další informace naleznete na webu svazu zde: 

Školské odbory předložily  návrh, aby vláda 
znovu přehodnotila své stanovisko ke způsobu  
navýšení platů pedagogů o 4 %. 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://skolskeodbory.cz/exod-2023-70-rocnik-exkurznich-zakladen-a-zajezdu
https://skolskeodbory.cz/navrh-na-zmenu-navyseni-platu-pedagogu-predlozen
https://skolskeodbory.cz/navrh-na-zmenu-navyseni-platu-pedagogu-predlozen
https://skolskeodbory.cz/pripravovana-duchodova-reforma-stanovisko-rady-cmkos
https://skolskeodbory.cz/exod-2023-70-rocnik-exkurznich-zakladen-a-zajezdu
https://skolskeodbory.cz/pripravovana-duchodova-reforma-stanovisko-rady-cmkos
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Nové bezplatné webináře pro učitele                       

Přinášíme nabídku nových bezplatných webinářů    
projektu SYPO. Jsou zaměřené na aktuální infor-
mace či nové trendy v jednotlivých oborech a 
oborových didaktikách. Webinář funguje jako   
virtuální učebna, kde může každý účastník reago-
vat na podněty lektora, může se přihlásit a zapojit 

do probíhající přednášky, pokládat otázky či diskutovat pomocí videoho-
voru nebo chatu. Na webinář je nutné přihlásit se předem na 
uvedených odkazech. Osvědčení k webináři je zasíláno 10 
dní po konání webináře.  
 

Další  informace naleznete na webu školských odborů zde:  

Kalendář 
 

ČMOS PŠ 
 
 

(Klikněte na ikonku) 

Telefon: +420 234 130 200  
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Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se  

Číslo vydání 2/2023 
Vyšlo 17. 2. 2023 
Starší čísla naleznete zde 

 Maďarští učitelé již více než rok protestují  

Aby se mladý člověk spolehlivě vyznal ve svírající spleti 
sociálních sítí, zrádném virtuálním prostředí, musí zvládat 
základní ponaučení a digitální dovednosti. Na pomoc mu 
přichází zkušený autorský tým z Pedagogické fakulty   
Univerzity Palackého v Olomouci, který ve složení Kamil 
Kopecký, René Szotkowski a Lukáš Kubala sestavil knižní 
a elektronickou publikaci Bezpečné chování na internetu 
pro kluky a pro holky - náměty na výukové aktivity (UP 
Olomouc, 2022). Řadí se k výsledkům projektu E-Bezpečí.    
 

► Trendy v počítačové bezpečnosti 

Název pomůcky prozrazuje, komu je určena a za jakým 
účelem. Nezaměřuje se jen na mládež narozenou 
s digitálními technologiemi. „Knížku jsme navrhli přede-
vším jako publikaci didaktickou, zacílenou přímo na učitele 
základních či středních škol a další vzdělavatele, kteří  
pracují s dětmi,“ vysvětluje Kamil Kopecký, hlavní autor 
publikace. Její obsah, členěný do osmi tematických celků, 
cílí na posilování digitální a mediální gramotnosti žáků… 

Celý článek naleznete na webu 
Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Internetový prostor nabízí mnoho prospěšného      
poznání i zábavy. Zejména školní mládeži zde však 
stále častěji hrozí narůstající agresivita a zákeřné úto-
ky. Školáci jsou v pokušení a v úzkostném nebezpečí. 

Maďarští učitelé se již více než rok snaží bojovat za 
lepší podmínky ve vzdělávacím sektoru a svá práva.  

Před vypuknutím pandemie v roce 2018 maďarský odbo-
rový svaz učitelů PSZ společně s dalšími odborovými  
svazy ve vzdělávacím sektoru vytvořil společný stávkový 
výbor a v souladu s právními předpisy zahájil stávková 
jednání. Po pauze během pandemie byla jednání v roce 
2021 obnovena. Nikam to ale nevedlo, protože vláda se 
snažila „natahovat čas“ a k vyjednávání určila osobu bez 
rozhodovacích pravomocí. 

Maďarští učitelé a jejich organizace ve svých jednáních 
poukazovali na to, že v Maďarsku chybí pedagogové,  
platy jsou nedostatečné a vzdělávání je podfinancované. 

V říjnu 2021 došlo k první stávce. Následná jednání 
s vládou ale nikam nevedla, a proto se maďarští učitelé 
rozhodli zahájit v roce 2022 masivnější protesty. Dvě třeti-
ny veřejnosti za učiteli stojí a často spontánně organizují 
akce na jejich podporu…                                                                    Další informace jsou na webu svazu zde:  

Výcvikem projektu E-Bezpečí prošlo celkem více 
než 120 000 žáků ZŠ a SŠ 

 Naučit se bezpečně ovládat internet  

Učitele při protestech často podporují 
jejich žáci, účastní se i rodiče 

https://tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/nove-bezplatne-webinare-pro-ucitele-s-pevnym-datem
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/skolskeodbory.cz/
https://www.facebook.com/skolskeodbory.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/madarsti-ucitele-jiz-vice-nez-rok-protestuji
https://skolskeodbory.cz/nove-bezplatne-webinare-pro-ucitele-s-pevnym-datem
https://skolskeodbory.cz/madarsti-ucitele-jiz-vice-nez-rok-protestuji

