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Praha - Upozorňujeme na vzdě-
lávací kurzy Českomoravské 
vzdělávací, s.r.o. Společnost 
byla založena v roce 2008 Česko-
moravským odborovým svazem 
pracovníků školství s cílem vzdě-
lávat své členy.  

Má řadu kvalitních lektorů, skutečné odborníky. 
Všichni mají velmi úzký kontakt s denní  praxí, takže 
vzdělávání, které nabízí, přináší konkrétní informace 
a znalosti, které každý  skutečně využije ve své práci.  

Již od května tohoto roku jsou k dispozici nové 
vzdělávací programy, detailní informace o nich na-
leznete na webových stránkách společnosti, včetně 
kontaktů,  termínů a přihlášek.  

Vzdělávání je zaměřeno zejména na komunikaci,     
konflikty a jejich řešení, BOZP a PO, školství, využití  

sociálních sítí, ochranu osobních údajů. Ceny seminá-
řů jsou velmi příznivé, pro členy odborů jsou dále   
zvýhodněny. Každý účastník po absolvování obdrží 
studijní materiály a certifikát, který může  použít do 
svého profesního životopisu.  

Programy mohou být organizovány individuálně  
podle požadavků klientů a také přímo v regionu, 
který si zájemce vybere.  

Kontakt: Českomoravská vzdělávací, s.r.o.,            
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 113 59 Praha 3;  
IČ: 28243641; e-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz; 
Tel: +420 234 130 205;  

Dostupné vzdělání pro každého... 

Aktuální kurzy naleznete i na Facebooku 
Českomoravské vzdělávací, s.r.o. zde:  

Poznejte lépe nový systém           
financování škol 

Praha – Seminářem na pražském Jarově v polovině 
května odstartovalo 2. kolo školení pro ředitele a další 
zástupce škol k reformě financování regionálního 
školství. Vedení MŠMT na nich seznamuje zástup-
ce škol se změnami, které školy čekají od ledna 
2019 v souvislosti s novým způsobem rozdělová-
ní peněz na vzdělávání. Do 25. června se uskuteční 
celkem 11 seminářů pro zhruba 3000 účastníků. 

Celodenní semináře budou rozdělené na dopolední 
blok pro mateřské a základní školy a školní družiny, 
odpolední blok pak pro střední a vyšší odborné školy.  

„Na seminářích ředitelům a dalším zástupcům škol 
představíme způsob, jakým budeme financovat práci 
pedagogů a nepedagogů. Seznámíme je i s tím, jak 
budeme počítat maximální počet vyučovacích  hodin, 
které školám proplatíme. Zároveň školám ukážeme, 
jaké statistické údaje budou pro výpočty zásadní a  
na co si dát při jejich vykazování pozor,“ sdělil       
náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl. 

Sledujte vzdělávací programy na webu          
Českomoravské vzdělávací, s.r.o. zde:  

Detailní informace včetně termínů školení     
naleznete na webu MŠMT ČR zde:  

Konaly se již tři semináře, na kterých se zá-
stupci škol seznámili se změnami, které školy 
čekají od ledna 2019 v souvislosti s novým 
způsobem rozdělování peněz na vzdělávání.   

                                  (Foto, text: MŠMT + red) 

Nový způsob financování regionálního školství    
začne být uplatňován od ledna 2019. Na spuštění 
reformy má MŠMT přislíbeno navýšení rozpočtu o 
více než 10 miliard korun. Do začátku nového školní-
ho roku by také měl být hotov orientační výpočet, 
kolik zaměstnanců pro zabezpečení výuky si bude 
moci škola dovolit. 

„Každá škola, která bude mít organizované vzdělá-
vání v rámci platných právních předpisů, dostane 
peníze na odměňování svých zaměstnanců podle 
svých reálných potřeb a podmínek pro výuku. Školy 
budou dostávat peníze z MŠMT prostřednictvím kraj-
ských úřadů v rámci jednoho balíčku,“ uvedla mj. 
náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Zuzana 
Matušková. 

Na přelomu léta a podzimu 2018 se pak budou konat 
semináře pro krajské úřady, obce s rozšířenou 
působností a také pro základní umělecké školy. 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php
http://www.cmvzdelavaci.cz/
https://www.facebook.com/ceskomoravska.vzdelavaci.cz/
http://www.cmvzdelavaci.cz/
https://www.facebook.com/ceskomoravska.vzdelavaci.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-seznami-skoly-s-novym-zpusobem-financovani
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-seznami-skoly-s-novym-zpusobem-financovani
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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 9/2018  
Vyšlo 25.5.2018 
Starší čísla naleznete zde 

Setkání se účastnila také místopředsedkyně ČMOS 
Markéta Seidlová, na kterou směřovalo nejvíce      
dotazů týkajících dalšího růstu platů a reformy       
financování regionálního školství.  

Více o jednání výboru čtěte v Týdeníku ŠKOLSTVÍ           
číslo 22/2018, které vychází 30. května. 

 

Učitelky v mateřských školách zajímají a trápí 
stejné záležitosti jako ostatní pedagogy, mají 
však i své specifické problémy, které je pro jejich 
práci nezbytné vyřešit. Kromě výše platů je        
aktuálním tématem povinnost přijímat dvouleté děti 
do   školek, která vstoupí v platnost za dva roky. 

O uvedených tématech jednal i republikový výbor 
profesní sekce předškolního vzdělávání ČMOS.  

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 22/2018 (vyjde 30.5.2018) 

Vážené kolegyně a kolegové, 

vzhledem k nejasnostem v odměňo-
vání zaměstnanců ve veřejných        
službách a veřejné správě se odboro-
vé svazy, sdružující zaměstnance z 

   příspěvkových a rozpočtových organi-
zací, rozhodly uspořádat celostátní poradu odbo-
rářů z veřejných služeb a správy k odměňování 
zaměstnanců. 

Pedagogové mají přislíbeno 10 % do tarifních platů a 
5% nárůst objemu nenárokových složek platu, ale u 
nepedagogických profesí je stále nejasno. Jistě dobrý 
důvod, abychom dali vládním představitelům najevo, 
že sliby o zvyšování platů se mají plnit důsledně. 

Akce se bude konat v úterý 12. června 2018 od    
10 do 12 hodin v Domě odborových svazů – sál    
Přítomnost, nám. W. Churchilla 2, Praha 3.  

Na jednání byl pozván premiér v demisi Andrej    
Babiš a rezortní ministři, tedy i ministr školství         
v demisi Robert Plaga.  

Zatím zveřejňujeme upoutávku, abyste si mohli udělat 
čas. Pozvánku obdržíte následně prostřednictvím  
oblastních rad. Budeme velmi rádi, zúčastníte-li se 
v hojném počtu. 

Děkujeme za podporu a přejeme hezké dny. 

vedení  odborového svazu  

                            František Dobšík a Markéta Seidlová 

Přijďte podpořit zvýšení platů pro všechny pracovníky školství 

 Odhad nárůstu mezd v NH a požadavek na růst platů pedagogických pracovníků                                          
Úprava odhadu dle skutečnosti 2017 a zpřesnění očekávání 2018 - 2020 dle predikce ministerstva financí.               

(Pokud porostou rychleji platy v národním hospodářství.) 

Více informací naleznete i na webových  
stránkách Týdeníku ŠKOLSTVÍ 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.skolskeodbory.cz/index.php
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz
http://www.tydenik-skolstvi.cz/

