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Vzkaz  odborů na podporu                     
vzdělávání v  Čechách 

Praha - Na VII. Sjezdu ČMKOS předali zástupci 
školských a vysokoškolských odborů ministru 
školství v demisi Robertu Plagovi „Vzkaz rodičům 
a všem kdo podporují kvalitní vzdělávání v ČR“. 

Tato výzva shrnuje v hlavních bodech základní poža-
davky na zlepšení kvality školství, varuje před  těžký-
mi následky dalšího zanedbávání jeho klíčových ob-
lastí. Například odvrátit hrozbu nedostatku desetitisí-
ců učitelů může jen jejich důstojné finanční ohodno-
cení, kvalita vzdělávání národa se bude odvíjet od 
úrovně kvality budoucích učitelů - upozorňují odbory.  

Podmínkou dobrého vývoje vzdělanosti v ČR je i kon-
senzus politických stran, aby dostatečné navyšování 
finančních prostředků na regionální i vysokoškolské 
vzdělávání bylo součástí střednědobých výhledů stát-
ních rozpočtů, praví se dále mj. ve „Vzkazu“…  

 

 Prosazovat přijetí takového zákonného rámce, 
který umožní zaměstnancům dřívější odchod do     
důchodu pro profese, které pracují ve vysoce expo- 
novaném zdraví škodlivém prostředí. 
 

 Usilovat aktivně o pokračující rozvoj sociálního  
dialogu v ČR na regionální i celostátní úrovni. 

 Prosazovat zkrácení týdenní pracovní doby pro 
všechny zaměstnance na 37,5 hod. týdně bez        
snížení mzdy. 
 

 Požadovat, aby byla v ČR stanovena základní 
výměra dovolené ve výši 5 týdnů pro zaměstnance jak  
státu, tak privátní sféry. 
 

 Uspořádat 11.9.2018 manifestační mítink kampaně  
„Konec levné práce“ na podporu oprávněných poža-
davků na růst mezd a platů. 
 
 

 Prosazovat stejné odměňování zaměstnanců  
bez ohledu na zemi jejich původu, pohlaví a ostatní  
diskriminační aspekty, včetně účinné kontroly. 
 

 Usilovat o další zjednodušení právní úpravy 
evidence odborových organizací. 
 

 Prosazovat zrušení karenční doby v ČR. 

Fotogalerie ze VII. Sjezdu 
ČMKOS je umístěna na Google 
Plus odborového svazu zde:  

G+ 

Na VII. Sjezdu ČMKOS předali  zástupci  odborů ministru 
školství v demisi R. Plagovi výzvu nazvanou „Vzkaz      
školských odborů na podporu vzdělávání v Čechách“. 

    Vybrané body Strategie ČMKOS do roku 2022  

VII. Sjezd zvolil na další čtyři roky vedení ČMKOS. Potvrdil 
ve funkci předsedy Josefa Středulu (uprostřed), místopřed-
sedy nadále zůstávají Radka Sokolová a Vít Samek. 

„Vzkaz  odborů na podporu 
vzdělávání v  Čechách“ je 
celý na webu svazu zde:  

Celé závěrečné komuniké VII. Sjezdu i  
strategii naleznete na serveru E-Sondy zde:  

VII. Sjezd ČMKOS podpořil požadavky  

školských odborů 

Praha - „Společně silnější“ – takové bylo motto 
VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odboro-
vých svazů. Sjezd největší odborové centrály v ČR, 
zastřešující 29 svazů a přibližně 310 000 členů, se 
konal ve dnech 27. až 28. dubna 2018 v Praze.  

V závěru jednání byla navržena a odsouhlasena 
„Strategie ČMKOS do roku 2022“, jejíž součástí je i 
podpora požadavků školských a vysokoškol-
ských odborů. Citujeme bod, který se týká školství: 
„VII. Sjezd ČMKOS podporuje společné stanovisko 
ČMOS pracovníků školství a Vysokoškolského odbo-
rového svazu k budoucnosti vzdělávání. Odbory mají 
bytostný zájem, aby ve vzdělanostní ekonomice našlo 
uplatnění co nejvíce zaměstnanců. Úspěch každé 
profese začíná již ve škole. Účinné kroky k zajištění 
růstu kvality českého školství nelze dále odkládat.“ 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://plus.google.com/u/0/collection/cEXsMF
https://plus.google.com/u/0/collection/cEXsMF
https://plus.google.com/u/0/collection/g_NWMF
https://skolskeodbory.cz/vzkaz-skolskych-odboru-na-podporu-vzdelavani-v-cechach
https://skolskeodbory.cz/vzkaz-skolskych-odboru-na-podporu-vzdelavani-v-cechach
http://www.e-sondy.cz/aktualne/7289-3/prijata-strategie-odboru-do-roku-2022
http://www.e-sondy.cz/aktualne/7289-3/prijata-strategie-odboru-do-roku-2022
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Telefon: +420 234 130 200  
E-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz 

Českomoravský odborový 
svaz pracovníků školství 
Senovážné náměstí 23 
110 00 Praha 1   
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(Klikněte na ikonku) 

jen u slibů, je nutno, aby dostatečné navyšování fi-
nančních prostředků na vzdělávání v regionálním i 
vysokém školství bylo řádnou součástí střednědo-
bých výhledů  státních rozpočtů. Prosadit to je jed-
nou z našich  priorit v boji za zlepšování podmínek 
ve školství,“ dodává. 

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za 
ANO) sumu 30 miliard zatím nepřislíbila. Zopakovala 
však mj. slib, že do konce řádného volebního období 
by učitelé měli mít kolem 45.000 korun.  

„Když se porovnává plat učitele s platem skladníka v 
supermarketu, tak je něco špatně,“ podpořil napří-
klad navýšení platů učitelů i zástupce zaměstnavate-
lů v tripartitě šéf Svazu průmyslu Jaroslav Hanák. 

Předčasné ukončení vzdělávání je častější 

Brusel - Atraktivnost učitelského povolání v ČR 
zůstává i přes nedávná zvýšení platů nízká -     
konstatuje se v „Zprávě o České republice“, vydané 
Evropskou komisí v rámci tzv. evropského semestru. 
„Zpráva“ hodnotí kromě jiných oblastí i vývoj domácí-

ho školství. Výsledky vzdělávání jsou nadále silně ovlivněny socioekonomickým 
zázemím studentů. Relativně nízká míra předčasných odchodů ze vzdělávání v 
rozporu s vývojem v Evropské unii vzrostla. Na druhou stranu se nadále zvyšu-
je míra dosažení terciárního vzdělání. Dle „Zprávy“ je  třeba plně provést opat-
ření v oblasti inkluzivního vzdělávání, zejména pokud jde o romské děti.  

Celou „Zprávu“ v češtině naleznete na webu Evropské komise zde:  

 
Praha - Ministr školství v demisi 
Robert Plaga by rád, aby do konce 
volebního období byl plat učitele na 
150 procentech průměrné mzdy v 
zemi a dosáhl výše minimálně 45 
tisíc korun. Uvedl to po jednání 
tripartity ve středu 9.5.2018. Dále 
plánuje navýšení tarifní složky 

platu učitelů od ledna 2019 o 10 procent.  

Aby se tyto plány uskutečnily, potřeboval by pro 
školství na příští rok o 30 miliard korun víc. „Když 
vezmu všechny prostředky, které jsou potřeba, na 
změnu financování regionálního školství máme 11,5 
miliardy korun, další prostředky budou potřeba pro 
vysoké školy, ale především na navýšení tarifní i 
netarifní části platu,“ objasnil Robert Plaga. 

„Snahu i záměry ministerstva školství v tomto směru 
vítáme a podporujeme,“ říká František Dobšík, 
předseda školských odborů. „Aby však nezůstalo 

Připojená videa vám připomenou atmosféru finále 
letošního 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učite-
le Zlatý Ámos 2018. Přiblíží vám i průběh tradičního 
Kantorského bálu, který se konal 24. března 2018 v 
Hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze. 

       Videa z finále Zlatého Ámose 2018 a z Kantorského bálu 

Video z Kantorského bálu, který se ko-
nal 24. března 2018 v Praze, naleznete 
na You Tube zde: (Nebo klikněte na čer-
venou na ikonku.) 

Záznam finále ankety Zlatý Ámos 2018, 
které se konalo 23.3.2018 v hotelu Olšan-
ka v Praze, naleznete na videu zde. 
(Nebo klikněte na zelenou na ikonku.) 

Zlatý Ámos 2018 má i vlastní hit nazva-
ný "Spěcháme za Ámosem". Zpívá ho 
osobně Zlatý Ámos 2018 David Turek, 
učitel hudební výchovy, češtiny a angličti-
ny. Video naleznete  na You Tube zde. 
(Nebo klikněte na modrou na ikonku.)

European  
Commission 

ČTK  Celý článek ČTK k jednání tripartity je zde: 

Další článek k jednání tripartity včetně 
videa je na webu iDNES.cz zde:  

Tripartita: průměrný plat pedagoga 45 000 korun do konce volebního období 

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
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-czech-republic-cs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-czech-republic-cs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7ghcihk3Qvk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kI30HjuuaB4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-RJyIeIVmIw
https://www.youtube.com/watch?v=7ghcihk3Qvk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-RJyIeIVmIw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kI30HjuuaB4
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-bude-chtit-pro-pristi-rok-na-skolstvi-o-30-mld-kc-vic/1619169
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-bude-chtit-pro-pristi-rok-na-skolstvi-o-30-mld-kc-vic/1619169
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-bude-chtit-pro-pristi-rok-na-skolstvi-o-30-mld-kc-vic/1619169
https://zpravy.idnes.cz/tripartita-navyseni-platu-ucitelu-plaga-2019-o-10-procent-p1n-/domaci.aspx?c=A180509_171632_domaci_kop
https://zpravy.idnes.cz/tripartita-navyseni-platu-ucitelu-plaga-2019-o-10-procent-p1n-/domaci.aspx?c=A180509_171632_domaci_kop

