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Petice iniciovaná odbory získává   
podporu v Senátu PČR 

PRAHA - Řada médií včetně ČT a serveru echo24.cz 
informovala o veřejném senátním projednávání 
petice  iniciované Českomoravským odborovým 
svazem pracovníků ve školství a Vysokoškolským 
odborovým svazem, která prosazuje zvýšení platů     
učitelů a výdajů na vzdělávání. Projednání se    
zúčastnili kromě odborů také zástupci ministerstva a 
experti na školství. 

Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání k petici 
ČMOS PŠ a VOS "Za kvalitní podmínky ve vzdělává-
ní“ se uskutečnilo v pondělí 28.5.2018 se v Sená-
tu PČR. Zpravodajem byl senátor V. Homolka, za 
petiční výbor vystoupil předseda ČMOS PŠ    
František Dobšík a předseda VOS Petr Baierl.  

Všichni účastníci podpořili stanovisko ČMOS PŠ 
a VOS: Politici by měli přijmout místo slibů závazný a 
kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů. Víc 
peněz by mělo jít nejen na platy pedagogů, ale i na 
platy nepedagogických pracovníků a na zlepšení 
ostatních podmínek pro vzdělávání.  Závěry se pro-
mítnou do usnesení senátního výboru, a to bude   
projednáno na plénu Senátu PČR. Stanovisko pléna  
Senátu PČR bude doporučením pro vládu. 

Odborné diskuze se mj. účastnili: za MŠMT ná-
městci ministra Z. Matušková a V. Pícl; za MF ředitel-
ka odboru financování kapitol státního rozpočtu M. 
Bílková; za Stálou komisi pro ústavu PS ČR poslan-
kyně K. Valachová; za Českou konferenci rektorů     
J. Hančil; za Radu vysokých škol předseda M. Pospí-
šil; za Unii CZESHA její předseda J. Zajíček; 
za Stálou konferenci asociací ve vzdělávání K. Lau-
renčíková; za Asociaci děkanů pedagogických      
fakult předseda M. Randa; za Asociaci gymnázií ČR 
předsedkyně  R. Schejbalová; za Asociaci ředitelů ZŠ 
viceprezident P. Němeček; za Asociaci krajů ČR      
P. Gazdík; za Svaz měst a obcí ČR předsedkyně 
školské komise M. Štiková a další… (red)                                             

Podobně jako v předešlých letech má i v letošním roce 
Českomoravská konfederace odborových svazů 
naplánovány propagační výjezdy do regionů.        
S informačními stany a právní poradnou navštíví řadu 
míst v České republice. První výjezdy již proběhly  
koncem května k Jihlavě a v Třebíči. Další budou   
probíhat po celé republice až do listopadu tohoto roku. 

Termíny a místa, na kterých se akce budou odehrávat, 
naleznete na webu ČMKOS, stejně jako propagační 
letáky v elektronické formě ke stažení. Budeme velice 
rádi, když se na tyto akce přijdou podívat i členové 
našeho svazu další zájemci v regionech.  

ČMKOS vyrazí do regionů 

 ČMKOS Detailní informace včetně termínů akcí a 
plakátů naleznete na webu ČMKOS zde:  

(Foto zdroj: ČMKOS)  

  Petici v Senátu PČR   
     rozdávala M. Seidlová 

Veřejné slyšení se  
     těšilo i zájmu médií 

Fotogalerii z veřejného slyšení naleznete      
na Google Plus ČMOS PŠ zde: G+ 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.cmkos.cz/obsah/219/vyjezdy-cmkos-v-roce-2018/22088
https://www.cmkos.cz/obsah/219/vyjezdy-cmkos-v-roce-2018/22088
https://plus.google.com/u/1/collection/09n8MF
https://plus.google.com/u/1/collection/09n8MF
https://plus.google.com/u/1/collection/09n8MF
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(Klikněte na ikonku) 

Startuje nový web operačního programu 

Praha – Již 1. června 2018 se spustí nové webové    
stránky Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání (OP VVV). Nabídnou moderní odlehčený design,         
přehlednější informace i responzivitu webu. 

Nový web má být uživatelsky přívětivější a poskytnout přehledně uspořádané 
informace. Oproti původním stránkám, které má OP VVV v rámci webu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se kompletně změní struktura i  
design. Přínosem pro zájemce má být přehlednější zveřejňování výzev. U běží-
cích výzev se také v informačním boxu ihned dozvědí, kolik dnů zbývá na     
podání žádosti. Design bude přizpůsoben tabletům i mobilům. 

Další detaily o novém webu naleznete na  serveru MŠMT ČR zde:  

Celý článek s detailními informacemi je         
na webových stránkách ČMOS PŠ zde:  

Praha - Zasedání Pracovního týmu 
RHSD ČR pro vzdělávání a lidské 
zdroje („školská tripartita“) se ko-
nalo 30. května 2018. Hlavními body 
jednání byl vývoj platů ve školství a 
reforma jeho financování. Jednání 
řídil ministr školství v demisi R. Plaga. 

Ministr považuje pro rok 2019 za nepodkročitelný po-
žadavek zvýšení platů pedagogických pracovníků 
o 10% v tarifech a 5 % zvýšení objemu nadtarifních 
složek platu, celkem navíc o 13,5 mld Kč. Vše by se 
mělo v roce 2020 a 2021 promítnout i do střednědo-
bých výhledů státního rozpočtu.  

Za další nespornou věc považuje ministr pokrytí pro-
středků spojených s inkluzí ve výši 2 mld. Kč a 
získání 1,6 mld. Kč na vyrovnání dopadů růstu vý-
konů v regionálním školství. 

Uvažuje se i o navýšení objemu prostředků na vyso-
ké školy cca o 3 mld. Kč. O platech nepedagogů se 
bude jednat v rámci veřejných služeb. 

 

Reforma financování regionálního školství 

Ve sněmovně jsou dva návrhy na odložení reformy. 
Odložení o dva roky navrhuje V. Klaus, odložení 
o jeden rok navrhuje I. Vondrák.  

Ministerstvo školství podporuje postupný náběh 
reformy, který by umožnil návrh poslance Vondráka. 
Konkrétní podmínky tzv. rozkrokování náběhu nové-
ho financování dle představy ministra:  

Předpokládané kroky: 

 Pokrytí překryvů v MŠ a provozní doby od 

1.1.2019 (varianta navýšení republikového 
normativu nebo rozvojový program).  

 Rozvojový program na pokrytí mezikrajových 
rozdílů od 1.1.2019. 

 Zabezpečit možnost pokrytí PHmax rozvojo-
vým programem od 1.9.2019. 

Tripartita: další kroky v boji o zahájení reformy financování  

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.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://skolskeodbory.cz/kalendar
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv-spusti-novy-web
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv-spusti-novy-web
https://skolskeodbory.cz/zasedani-pracovniho-tymu-rhsd-cr-pro-vzdelavani-a-lidske-zdroje-skolska-tripartita-3
https://skolskeodbory.cz/zasedani-pracovniho-tymu-rhsd-cr-pro-vzdelavani-a-lidske-zdroje-skolska-tripartita-3

