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Petici odborů podpořilo zatím 22 564 lidí 

Odbory uspořádaly petici, ve které žádají vládu, aby 
zajistila financování školství srovnatelné s vyspělými 
zeměmi EU, které do něj vkládají průměrně šest pro-

cent HDP ročně. Ke 14. prosinci 2017 ji podepsalo             
22 564 lidí. Zástupci odborů se kvůli petici setkají        
2.1.2018 s ministrem školství Robertem Plagou a 
chtějí se sejít s premiérem Andrejem Babišem.  

Připomněli politikům předvolební sliby 

Ještě před vládním programovým prohlášením připo-
mněly školské a vysokoškolské odbory politikům jejich 
předvolební sliby, že učitelům by se měl výrazně zvýšit 
plat. Podle propočtů odborů by měla vláda investovat do 
mezd učitelů každým rokem tak, aby v roce 2020 činil 
průměrný plat pedagoga 50 tisíc korun. Nyní je na úrov-
ni průměrného platu v zemi, tedy zhruba 29 tisíc korun.  
 

„Naše požadavky nejsou přemrštěné a ve vládním pro-
hlášení by se mělo objevit to, co bylo slibováno ve vo-
lebních programech takřka všech politických stran. Mělo 
by se dosáhnout výrazného navýšení platů do roku 
2020, kdy bychom se měli dostat na úroveň alespoň 130 
procent průměrného celorepublikového platu. Podle na-
šich odhadů je to 50 tisíc v roce 2020,“ řekl v pondělí
(18.12.2017) na tiskové konferenci v Praze předseda 
školských odborů František Dobšík. Odbory očekáva-
jí od budoucí vlády, že ve svém programovém prohláše-
ní uvede konkrétní kroky, vedoucí k růstu rozpočtu škol-
ství a platů jeho pracovníků. 

Další dvě až čtyři miliardy navíc by v příštích letech měly 
jít každoročně do vysokého školství, dolnil mj. předseda 
Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl.  

Fotogalerii z tiskové konference školských                          
odborů  naleznete na Google Plus zde: 

Video s přáním je umístěno  
na You Tube ČMOS PŠ zde: 

 Vánoční přání You Tube 

Informace naleznete i na webu 
Českomoravského odborového 
svazu  pracovníků školství zde: 

Informace, které přinesla média o tiskové konferenci odborů, 
výsledcích petice a o jejich požadavcích na novou vládu  

(klikejte na ikonky, jsou aktivní) 

Napsali a natočili o nás 

Jménem ČMOS PŠ vám v připojeném videu přejí krásné Vánoce před-
seda svazu František Dobšík a místopředsedkyně Markéta Seidlová.  

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://tema.novinky.cz/odbory
https://plus.google.com/u/0/collection/4oE_VE
https://plus.google.com/u/0/collection/4oE_VE
https://youtu.be/Wrnf2Qy9nY4
https://skolskeodbory.cz/novy-ministr-skolstvi-plaga-chce-resit-financni-revizi-inkluze
https://skolskeodbory.cz/novy-ministr-skolstvi-plaga-chce-resit-financni-revizi-inkluze
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novy-ministr-skolstvi-plaga-chce-resit-financni-revizi-inkluze/1563796
https://www.novinky.cz/veda-skoly/458310-do-tri-let-50-tisic-chceme-mesicne-pozaduji-skolske-odbory.html
https://zpravy.idnes.cz/uvadeni-novych-ministru-plaga-smid-milek-dostalova-fxb-/domaci.aspx?c=A171218_080904_domaci_kop
https://youtu.be/Wrnf2Qy9nY4
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Šetření čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku ZŠ 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je projektem 
Mezinárodni asociace pro hodnoceni výsledků vzdělávání IEA1. Již 
více než 50 let realizuje mezinárodni srovnávací studie v oblasti   
vzdělávání. Šetření se zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářské gra-
motnosti žáků ve 4. roce školní docházky a na sledování vývojových 
tendencí čtenářských dovedností. Nejlepších výsledků v roce 2016     
dosáhli podle PIRLS žáci Ruska a Singapuru, za nimi následují Hong-
kong, Irsko, Finsko, Polsko a Severní Irsko. Žáci České republiky   
dosáhli v testu nadprůměrného výsledku, který je srovnatelný napří-
klad s výsledky žáků Nizozemska, Slovinska a Rakouska.  

Termíny konání  akcí   
ČMOS PŠ                    

(Klikněte na ikonku) 

Celá zpráva PIRLS je  na webu České školní inspekce zde: 

Celé usnesení výboru a další   dokumenty      
naleznete na webu ČMOS PŠ zde: 

Schváleny návrhy státního rozpočtu  a programového  prohlášení vlády 

Parlament podpořil snahy školských odborů 

V úterý 19. prosince byl na 4. jednání Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky schválen ná-
vrh státního rozpočtu na rok 2018.  

Sněmovna také podpořila návrh doprovodného usnesení 
k rozpočtu, které nebádá vládu k opakovanému zvyšová-
ní investic do vzdělávání a zvyšování platů učitelů i neu-
čitelů. Doprovodné usnesení ke státnímu rozpočtu vypra-
coval Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a  
tělovýchovu Poslanecké sněmovny. Podle něj by vlá-
da České republiky měla od 1.9.2018 zvýšit platy učitelů 
o 15 procent a ostatních pracovníků ve školství nejméně  

Odbory: V programu vlády chybí,  
jak zajistí pro školství peníze 

 

Dne 18. prosince 2017 schválila vláda Andreje Babiše 
Návrh programového prohlášení vlády České repub-
liky a pověřila premiéra jednáním o tomto návrhu se 
sněmovními stranami. 

Návrh programového prohlášení ve vzdělávání předsta-
vuje vesměs dobré záměry, ale není z něj jasné, jak k 
nim chce vláda dojít. Shodli se na tom zástupci odborů a 
předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. 
Uvítali zejména to, že chce vláda do školství dát více 
peněz a navýšit platy do roku 2021 na 150 procent jejich 
stávající výše. Upozornili, že by ve svém prohlášení  
měla vláda také uvést, jak na to chce zajistit peníze. 

Další informace o 

prohlášení vlády     
naleznete zde: 

o 10 procent, pro dosažení průměrného platu učitele 
130 procent průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 
2020. Návrhy jsou v souladu se záměry a snahou škol-
ských odborů o zlepšení situace v českém školství a 
zejména postavení učitelů a dalších pracovníků.  

https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://twitter.com/skolskeodbory
mailto:pecenka.petr@cmkos.cz?subject=Odhlasit%20zasilani%20Newsletteru%20CMOS%20PS
http://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/9
http://www.e-sondy.cz/
https://www.facebook.com/www.skolskeodbory.cz/?fref=ts
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
http://skolskeodbory.cz/kalendar
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Mezinarodni-setreni-PIRLS-2016-Narodni-zprava
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Mezinarodni-setreni-PIRLS-2016-Narodni-zprava
https://skolskeodbory.cz/na-4-schuzi-ps-pcr-schvalen-navrh-statniho-rozpoctu
https://skolskeodbory.cz/na-4-schuzi-ps-pcr-schvalen-navrh-statniho-rozpoctu
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-v-programu-vlady-chybi-jak-zajisti-pro-skolstvi-penize/1564433
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-v-programu-vlady-chybi-jak-zajisti-pro-skolstvi-penize/1564433

