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Ledy ignorace musí praskat dál 

Ke  zvyšování platů ve školství nedávno přibylo další 
téma k řešení: reforma  financování regionálního 
školství.  Ministr v demisi Robert Plaga přišel s novi-
nou, že 10 miliard, potřebných na tuto změnu, v plá-
novaných výdajích není. Jde přitom snad o jedinou 
významnou školskou reformu posledních mnoha let, 
která má obecnou podporu a jejíž neodkladná potře-
ba je uznávána. (Na rozdíl od jiných drahých koncep-
cí, prosazených i proti odporu velké části pedagogů.)  

Platy jsou velmi důležité, ale reforma také, nastavuje 
lepší podmínky pro školy. Mladé lidi odrazují od práce 
v oboru nejen nízké platy, ale i celkové špatné pod-
mínky. Již nyní mají ředitelé škol často potíž sehnat 
pedagogy na předměty jako je fyzika, matematika, 
chemie či informatika. Trváme proto na tom, aby se s 
penězi počítalo ve střednědobých výhledech státního 
rozpočtu a zpoždění reformy bylo co nejmenší. Niko-
liv však na úkor slíbeného zvyšování platů. 

Pohyb české politické scény nyní „zamrzl“ na vyjedná-
vání o nové vládě, kolem kterého se vše točí. Praktic-
ké kroky odborového svazu při prosazování jeho cílů 
však pokračují dále. Například v úterý 27. března 
2018 senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice projednal Petici ČMOS PŠ a 
VOS „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání". Výbor 
podpořil cíle petice a v rámci jejího vypořádání 
rozhodl svolat veřejné slyšení na pondělí 28. květ-
na. (Svaz hodlá přizvat mj. zástupce ministerstev 
školství a financí i všechny důležité asociace a organi-
zace, působící ve školství.) Ledy ignorace k potřebám 
českého školství, které se podařilo částečně rozbít v 
minulých měsících, nesmí opět zatuhnout, musí pod  

náporem našich iniciativ praskat dál.                      
                                                                     ČMOS PŠ                                                                             

Fotogalerii z finále Zlatého Ámose Praze      
naleznete na Google Plus ČMOS PŠ zde:  

David Turek z České Kamenice = Zlatý Ámos 2018  

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v 
Česku získal učitel hudební výchovy, češtiny a an-
gličtiny David Turek ze Základní školy T. G. Masa-
ryka a gymnázia Česká Kamenice na Děčínsku. (Na 
fotografii zcela vlevo nahoře s královskou korunou.) 

David Turek na trůnu vystřídal Lukáše Lise ze základní 
školy Soběslav. (Druhá fotografie zprava nahoře.) Stal 
se 15. mužem, který za  25 let Zlatého Ámose vyhrál.  

Finále ročníku 2018 se odehrálo 23. března 2018 v 
kongresovém sálu Hotelu Olšanka v Praze. 

U dětí zvítězila učitelka chemie Lucie Bakalová z 
Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově na Koměříž-
sku, která získala korunu Dětského Ámose. Partneři 
ankety ji zároveň vyhlásili nejlepší učitelkou chemie. 
(Druhá fotografie zleva nahoře.) 

Ámosem sympaťákem v hlasování na internetu se  
stala Helena Lísková ze ZŠ Ladova v Litoměřicích. 
(Fotografie zcela vpravo  nahoře.) 

Celý článek z finále Zlatého Ámose               
naleznete na webu iDNES.cz zde:  

Z celkem 66 nominací, které letos školáci navrhli, do 
finále postoupilo šest učitelů. O vítězi se v bouřlivé at-
mosféře rozhodovalo ve čtyřech finálových disciplí-
nách. Všichni museli v jedné minutě představit svou 
školu, připravit si hlášení do místního rozhlasu o ná-
vštěvě Jana Ámose Komenského, publikum něco nau-
čit a ve volné disciplíně prokázat souhru se svými žáky.  

G+ 

ČTK 
Článek ČTK s vyjádřením předsedy svazu 
Františka Dobšíka k problematice reformy 
financování atd. je na webu agentury zde: 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://plus.google.com/u/0/collection/g_NWMF
https://zpravy.idnes.cz/zlaty-amos-finaliste-ucitele-domaci-ukoly-politika-anketa-video-p8a-/domaci.aspx?c=A180323_132742_domaci_mpl
https://zpravy.idnes.cz/zlaty-amos-finaliste-ucitele-domaci-ukoly-politika-anketa-video-p8a-/domaci.aspx?c=A180323_132742_domaci_mpl
https://plus.google.com/u/0/collection/g_NWMF
https://plus.google.com/u/0/collection/g_NWMF
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dobsik-platy-ucitelu-by-letos-mely-vzrust-o-vice-nez-10-procent/1602693
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dobsik-platy-ucitelu-by-letos-mely-vzrust-o-vice-nez-10-procent/1602693
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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   

Nepřejete-li si již dostávat tento newsletter, klikněte na odkaz odhlásit se  

Číslo vydání 7/2018  
Vyšlo 9.4.2018 
Starší čísla naleznete zde 

Článek „Mediálně gramotní lidé umí užívat nové tech-
nologie“ na straně číslo 5 se zabývá důležitostí mediál-
ní výchovy mládeže, popisuje problémy tohoto druhu 
vzdělávání u nás. Redaktorka Romana Slaninová uvádí 
mj. příklady z okolních zemí, kde se také potýkají s potí-
žemi. Jako určitý vzor a příklad by naopak mohlo sloužit 
Maďarsko, kde má mediální výchova dlouholetou tradici. 

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 13/14 - 2018 (vyšlo 28.3.2018) 

Více informací naleznete na webových  
stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

„Rozhodnuto? Odloží se reforma financování 
školství?“ -  Redaktorka Olga Šedivá v obsáhlé stati 
na straně číslo 3 rozebírá poslední události kolem 
reformy financování školství. Reforma si vyžádá zhru-
ba deset miliard korun. Z této částky by dle ministra 
školství s demisi Roberta Plagy měla téměř polovina 
jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování 
učitelů a další prostředky směřují do možnosti dělení 
hodin. Tyto peníze však donedávna nebyly zohledně-
ny ve střednědobých výdajových rámcích, schvále-
ných ještě předchozí vládou. Odbory i další organiza-
ce působící ve školství tento stav pobouřil - reforma je 
obecně pokládána nutný a prospěšný krok, který již 
nelze dlouho odkládat. Požadují její uskutečnění. 

Zpřísnění ochrany osobních údajů ve školách na dohled 

Kalendář 
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(Klikněte na ikonku) 

            Komentované české vydání naří-
zení o GDPR má celkem přes 600  stran. 

MŠMT připravilo „Stručný návod na zabezpečení                 
procesů souvisejících s GDPR ve školách“.  

Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se praktic-
ky v povinnostech, které s GDPR souvisí. Jedná se 

o pomůcku, popisující konkrétně oblasti, na které je 
třeba se speciálně zaměřit, a současně obsahuje i 
vzorové dokumenty, které lze použít jako základní 
schéma pro nakládání s osobními údaji.  

Ministerstvo dále zpracovalo pro potřeby škol ještě 
podrobnější materiál, nazvaný „Metodická pomůc-
ka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osob-
ních údajů a zákona o zpracování osobních úda-
jů v podmínkách školství“ (je na webu MŠMT). 

Zmíněný stručný návod  pro práci s GDPR 
naleznete na  webu ministerstva zde:  

Obecné nařízení na ochranu   
osobních údajů neboli GDPR         

 (General Data Protection Regu- 

   lation) je dosud nejvíce ucele-   

     ným souborem těchto pravidel    

       na světě. Výrazně posiluje   

        práva vlastníků  osobních  

          údajů,  zmnožuje povin- 

           nosti jejich správců a také  

             zpracovatelů.   

              Platit začne  v celé EU  

                od 25. května 2018. 

Analýza stavu mediálního vzdělávání v Čechách 
ve výuce dost místa, učitelé se při-
pravují na koleni a pokud nezved-
neme digitální gramotnost, neposí-
líme ani tu mediální. 

Analýza na třiceti stranách v kostce 
uvádí, jak je mediální výchova za-
kotvena ve vzdělávacím systému, 
hodnotí mj. dosavadní výzkumy o 
mediální gramotnosti. 

Podle analýzy think-tanku Evrop-
ské hodnoty je mediální výchova 
ve vzdělávacím systému zakotve-
na a dokonce na ni upozorňuje i 
Audit národní bezpečnosti jako na 
nástroj proti hybridním hrozbám. 
Podle autora analýzy, učitele medi-
ální výchovy a spoluzakladatele   

    Aliance pro Otevřené vzdělávání  

     Michala Kaderky pro ni ale není                  

                                         
Celá analýza je na webu      
Evropských hodnot zde:  

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://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr
http://skolskeodbory.cz/kalendar
http://www.evropskehodnoty.cz/vyzkum/analyza-stavu-medialniho-vzdelavani-na-zakladnich-a-strednich-skolach-v-cr/
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr
http://www.evropskehodnoty.cz/vyzkum/analyza-stavu-medialniho-vzdelavani-na-zakladnich-a-strednich-skolach-v-cr/
http://www.evropskehodnoty.cz/vyzkum/analyza-stavu-medialniho-vzdelavani-na-zakladnich-a-strednich-skolach-v-cr/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/

