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Ve dnech 15.–16. května proběhl v Praze VII. sjezd Českomoravského 
odborového svazu pracovníků školství. Přinášíme z něj podrobné zpravodajství, 
včetně vystoupení ministra školství Marcela Chládka a dalších hostů.

„Cílem činnosti je dobro.“
Avicenna

V tomto čísle najdete:

Slavnostní i pracovní, činorodý a profesionální byl sjezd školských odborů
Do kongresového centra Olšanka v Praze se sjeli 
delegáti VII. sjezdu Českomoravského odboro-
vého svazu pracovníků školství, aby zhodnotili 
svou práci za uplynulé čtyři roky, schválili program 
na roky 2015 až 2019 a další dokumenty svazu 
a zvolili nové funkcionáře na další volební období.

Slavnostního zahá-
jení sjezdu skladbou 

Gaudeamus se zcela pro-
fesionálně ujal dětský pě-
vecký sbor Coro Piccolo 
z pražské Základní školy 
Na Smetance. Vzápětí 
předseda školských od-
borů František Dobšík 
představil a přivítal hosty 
sjezdu a pozval na pódium 
osobnosti oceněné při pří-
ležitosti 25. výročí ČMOS 
pracovníků školství. Oce-

nění převzali Jana Brdová, 
Stanislav Kutálek, Rů-
žena Šalomonová, Marie 
Poláková, Pavel Štěpán,
Jaroslav Müllner a Čestmír
Svoboda.

Na sjezdu vystou-
pi l  minis tr  škols tv í
Marcel Chládek, který 
hovořil o budoucnosti 
českého školství v příš-
tích letech i o svých nej-
bližších záměrech. Ke 
střednímu školství mimo 

jiné řekl: „Musíme za-
čít mluvit o tom, že ma-
turita není pro každého. 
U některých současných 
maturitních oborů je na-
prosto nadbytečná. Ať se 
raději žáci pořádně vyučí, 
ať jdou do praxe a poté, 
po určité době praxe tří 
až pěti let, po vzoru třeba 
Švýcarska, si mohou udě-
lat mistrovskou zkoušku 
zaměřenou na danou 
odbornost.“

Páteční podvečer byl 
věnován volbě nových 
funkcionářů. Delegáti 
na sjezdu dali Františku 
Dobšíkovi opět silný man-
dát (77 procent) do příš-
tích čtyřech let, stejně tak 

místopředsedkyni svazu 
Markétě Seidlové. „Čtyř-
leté období, které nás 
čeká, nebude jednoduché. 
Děkuji za důvěru, kterou 
jste mi vyjádřili, a s vel-
kou pokorou ji přijímám. 
Chápu, že se nezavděčím 
úplně všem, ale budu dál 
na sobě pracovat. Mou 
silnou stránkou je schop-
nost neúnavně vyjednávat, 
jsem empatický a mou cti-
žádostí je poctivě praco-
vat pro všechny členy na-
šeho odborového svazu,“ 
tak zněla první slova Fran-
tiška Dobšíka po jeho zvo-
lení předsedou odboro-
vého svazu.

Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Základní škola 
a mateřská škola 
Ostrava Zábřeh,
Kosmonautů 15, 

příspěvková organizace,
přijme 

do pracovního poměru

učitele/učitelku 
1. stupně ZŠ 

pro bilingvní výuku 
v anglickém jazyce.
Požadované vzdělání: 
VŠ (Mgr.) – učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ 
+ AJ na úrovni C1 

dle Společného 
evropského 

referenčního rámce 
pro jazyky.

Životopisy zasílejte 
co nejdříve na 

adresu sekretariat@
kosmonautu15.cz.

Po zapracování nabízíme 
nadstandardní platové 

ohodnocení.
Nástup k 1. 8. 2015.
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Některým středoškolákům přibudou hodiny matematiky
V patnácti středoškolských 

oborech se od září bude 
učit více hodin matematiky. 
Týdenní součet za čtyři roky 
studia se zvýší z osmi nebo 
devíti na deset hodin, prů-
měrně se tak budou žáci učit 
matematiku každý rok 2,5 
hodiny týdně. Nařídilo to 
ministerstvo školství, které 
připravuje zavedení povinné 
maturity z matematiky od 
roku 2019, tedy pro současné 

deváté ročníky.
Nová pravidla se budou 

vztahovat na žáky nastupu-
jící v září do prvního roč-
níku. Jde o odborné školy za-
měřené na ekologii, chemii, 
výrobu nábytku, zemědělství 
a lesnictví, ekonomiku a ob-
chod nebo hotelnictví a ces-
tovní ruch.

Podle návrhu novely škol-
ského zákona, který půjde do 
vlády, by měla být povinná 

maturita z matematiky spuš-
těna ve dvou fázích. Od jara 
2019 by to mělo být pro 65 
oborů, kde je už nyní mate-
matika významnou součástí 
vzdělávacího programu, 
v ostatních středních školách 
o tři roky později, z povin-
nosti budou vyčleněny umě-
lecké školy. Souběžně se 
spustí povinná maturita z ci-
zího jazyka.

čtk

Malá tripartita o petici Asociace speciálních škol
Rezortní Rada hospodář-

ské a sociální dohody, 
jejímž členem je i ČMOS 
pracovníků školství, jednala 
za účasti ministra školství 
M. Chládka s Asociací spe-
ciálních škol o petici k LPM. 
Výsledkem jednání je do-
hoda, že do doby, než bude 

upravený RVP ZV hotov, 
nebude zrušena ani příloha 
LMP. „Bylo dohodnuto, že 
vše nové bude platit od prv-
ních ročníků ZŠ. Žáci za-
řazení před 1. září 2016 od 
první třídy až do deváté třídy 
se budou vzdělávat dle stá-
vajícího programu. Tato do-

hoda bude obsažena v usne-
sení „malé tripartity“, čímž 
se stane materiálem, na 
němž se dohodli vládní před-
stavitelé, odbory a zaměstna-
vatelé,“ uvádí ve svém vyjád-
ření PaedDr. Jiří Pilař, před-
seda Asociace speciálních 
škol. red

Velký úspěch
V ostré konkurenci stu-
dentů ze zemí střední 
a východní Evropy obstáli 
posluchači programu Ote-
vřená informatika Fakul-
ty elektrotechnické ČVUT 
v Praze Ondřej Borovec 
a Marcel Német a zúčast-
ní se stáže v prestižním 
výzkumném středis-
ku IBM ve švýcarském 
Curychu. Z nominovaných 
84 uchazečů prestižní 
stáž získalo pouze 6 stu-
dentů. ip

Splněný sen
Šestnáctiletý gymnazista 
Jan Blaha z Přelouče na 
Pardubicku si splní svůj 
dětský sen a vyzkouší si 
práci vědce. Díky podpoře 
Nadačního fondu Neuron 
bude moct o prázdninách 
strávit dva až tři týdny 
mezi nejlepšími českými 
vědci, a to v Ústavu orga-
nické chemie a biochemie 
Akademie věd ČR v Pra-
ze. čtk

Skauti v Liberci
Ve velký stanový tábor se 
v červnu promění liberec-
ký sportovní areál ve Ve-
sci. Od 10. do 14. června 
sem přijede patnáct sto-

vek skautů a skautek star-
ších patnácti let z celé 
České republiky. Během 
akce Obrok 2015 čeká 
účastníky nabitý festiva-
lový program plný zajíma-
vých hostů, workshopů, 
přednášek, her a sportů.

mš

Bezpečně do školy
Dlouhodobě nezaměst-
naní pomáhají v Jablonci 
nad Nisou strážníkům do-
hlížet na bezpečnost dětí 
při cestě do škol. Pracov-
níci veřejně prospěšných 
prací mají čistý trestní rej-
střík a platné řidičské 
oprávnění a zatím hlída-
jí přechody u pěti základ-
ních škol. čtk

Zápisník

„Přijel jsem s tím, že budu dělat u seniorů, ale jak se tak kolem sebe dívám, nakonec 
ještě možná skončím v sekci mladých!“ KRESBA: Milan KOCMÁNEK

Projekt Pospolu v letošním roce končí
V  prosinci 2012 byl zahá-

jen projekt Pospolu, je-
hož cílem bylo vytvořit, pří-
padně prohloubit spolupráci 
odborných škol a firem. Jeho 
realizátorem byl Národní 
ústav pro vzdělávání a zapo-
jilo se do něj celkem 36 od-
borných škol a 110 firem. 
V říjnu bude projekt Pospolu 
ukončen, jeho výstupy však 
budou, podle slov ministra 
školství Marcela Chládka, 
využity i při reformě regio-

nálního školství.
„Reforma není jen 

o změně financování regio-
nálního školství, ale také 
o kvalitě, dostupnosti vzdě-
lávání, kariérním systému, 
inkluzi i odborném vzdělá-
vání,“ uvedl M. Chládek při 
tiskové konferenci k pro-
jektu Pospolu a doplnil, že je 
důležité posilovat praktickou 
stránku výuky, a to již od ma-
teřských a základních škol. 
Podstatná je podle jeho slov 

i prostupnost mezi jednotli-
vými typy škol, a to nejen při 
výuce žáků, ale i učitelů, a sa-
mozřejmě i zapojení firem do 
odborné výuky. Právě mož-
nost absolvovat odbornou 
praxi ve firmách umožní žá-
kům poznat nejnovější tech-
nologie, naučit se s nimi pra-
covat a být lépe pro vlastní 
praxi připraveni. Výhodu ze 
spolupráce škol s firmami 
pak budou mít obě strany – 
žáci i firmy. oš
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Nelze chtít vysokou kvalitu vzdělávání
a nevytvářet k tomu školám potřebné podmínky
Z vystoupení Františka DOBŠÍKA, 
předsedy ČMOS pracovníků školství na VII. sjezdu odborového svazu
Jsme stabilizovaná funkční organizace, schopná plnit své poslání i v měnících se politických 
a ekonomických podmínkách. Jsou vybudovány vazby se sociálními partnery, kontakty s ústavními 
orgány. ČMOS pracovníků školství je významnou součástí Českomoravské konfederace odborových 
svazů i mezinárodních odborových organizací (EI, ETUCE).

Naším základním poslá-
ním a programem je pro-

sazovat zlepšení pracovních, 
životních, platových a sociál-
ních podmínek členů a obha-
jovat jejich zájmy a práva a zá-
roveň usilovat o zvyšování kva-
lity českého školství a o rozvoj 
naší vzdělávací soustavy.

Obě jmenované oblasti 
jsou úzce propojeny – nelze 
chtít vysokou kvalitu vzdělá-
vání a nevytvářet školským 
pracovníkům potřebné pod-
mínky, které umožní takový 
požadavek naplnit.

Z tohoto hlediska přistu-
puje ČMOS pracovníků škol-
ství k jednání o všech zásad-
ních opatřeních, dokumen-
tech a legislativních opatře-
ních týkajících se regionálního 
školství.

Platová úroveň ve škol-
ství vyjádřená vývojem prů-
měrného platu se mírně zvy-
šuje. V roce 2014 oproti 
roku 2010 (tedy období mezi 
sjezdy) to bylo u pedagogů 
o 9,2 procenta, u nepeda-
gogů o 0,9 procenta. Prů-
měrná mzda v České repub-
lice vzrostla o 8,1 procenta. 
O nějaké platové preferenci 
školství se tedy mluvit nedá, 
nepedagogičtí pracovníci 
jsou dokonce platově diskri-
minováni. Ani tzv. středně-

dobý rozpočtový výhled za-
tím žádné zlepšení nenazna-
čuje. Tady bude aktivita od-
borového svazu pracovníků 
školství ohledně změny sou-
časného stavu nekompro-
misně pokračovat.

Jisté pozitivní změny lze 
zaznamenat u tarifního sys-
tému, zejména pro pedago-
gické pracovníky. Zatím je ta-
rifní tabulka ještě značně de-
formovaná, pokud jde o re-
lace mezi platovými třídami 
i tarifními stupni. Provedené 
úpravy od 1. listopadu 2014 
považujeme za počátek dal-
ších potřebných změn, za první 
krok. Toto stanovisko svazu 
jsme opakovaně deklarovali 
a zveřejňovali.
ČMOS pracovníků škol-

ství projednává řadu dalších 
zásadních opatření ve školství. 
Řídíme se naším programem 
i naším odborně strategickým 
záměrem České školství – co 
chceme.

Školský zákon

Z legislativně-technic-
kého hlediska máme výhrady 
k tomu, že návrhy novel zá-
kona nejsou doprovázeny ná-
vrhem (byť v podobě záměru) 
prováděcích předpisů; zvláště 
v souvislosti s § 16 a souvisejí-
cím hnutím za inkluzi.

Zákon o pedagogických 
pracovnících

Při projednávání novely 
zákona o pedagogických pra-
covnících odborový svaz pod-
pořil omezení možností pro-
míjení kvalifikačních předpo-
kladů, a to se souhlasem vět-
šiny členů.

Strategie 2020

Na strategii vzdělávací po-
litiky ČR do roku 2020 na-
vazuje Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělá-
vací soustavy ČR na období 
2015–2020. Potřeba takových 
koncepčních materiálů je ne-
sporná a s prezentovanými zá-
měry po zapracování všech 
připomínek lze souhlasit. Ne-
lze ale pomíjet vytvoření pod-
mínek pro jejich praktické 
uskutečnění. Dlouhodobý zá-
měr obsahuje celou řadu opat-
ření prospěšných a progre-
sivních, která však nelze dů-
sledně realizovat bez odpoví-
dajícího finančního zajištění.

Reforma financování 
regionálního školství

Do přípravy tohoto vý-
znamného opatření je ČMOS 
pracovníků školství aktivně 
zapojen již od počátku prací. 
Změna je nutná, protože 
současný systém nijak ne-
motivuje ke zvyšování kva-
lity práce škol, k přípravě ab-
solventů v potřebných obo-
rech atd. Financování na po-
čet tzv. výkonů neodpovídá 
často skutečné potřebě hodin 
výuky, a tím potřebě peda-
gogických pracovníků. Vzni-
kají proto neodůvodněné roz-
díly v úrovni odměňování. Ob-
dobné problémy jsou ve finan-
cování reálné potřeby nepe-
dagogických pracovníků. Za 
problematickou považujeme 
představu, že tuto reformu 
lze provést skutečně efek-

tivně bez posílení finančních 
zdrojů.

Kariérní systém

Ministerstvo školství 
ukončilo jeho přípravu, nyní 
nastoupí fáze realizační. Od-
borový svaz se účastnil pří-
pravy kariérního systému růz-
nými formami aktivit (připo-
mínky členů k podkladovým 
materiálům, účast na kula-
tých stolech, organizace semi-
nářů). Za velmi důležité nyní 
považujeme, aby připravený 
systém byl zakotven legisla-
tivně tak, aby vznikla jasná 
právní úprava zásad a cílů, 
které kariérní systém sleduje. 
To bude znamenat noveli-
zaci řady zákonů i podzákon-
ných předpisů – od zákoníku 
práce, školských zákonů, na-
řízení vlády o pedagogických 
úvazcích až k prováděcím vy-
hláškám. Čeká tu ještě mnoho 
práce, vznikne možná i řada 
problémů. Zvýšení motivace 
učitele formou příplatků při 
dosažení ka riér ních stupňů 
3 a 4 bude pochopitelně nutno 
zajistit i finančně. Znovu ale 
opakuji – tím nepovažuji pro-
blém úrovně odměňování pe-
dagogických pracovníků za 
vyřešený. ČMOS pracovníků 
školství bude do této „legisla-
tivní“ fáze aktivně zapojen, 
bude využívat svá oprávnění 
a odbornou kapacitu sekreta-
riátu, sekcí i dalších orgánů.
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Kvalitní učitele musíme i kvalitně odměňovat
Z vystoupení Marcela Chládka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Dobrý den, omlouvám se 
vám za pozdní příchod 

a chci vám předně poděkovat 
za vaši práci ve školství. Sám 
jsem učil, a tak si náročnost 
vaší práce umím představit. 
I proto se snažím vystupovat 
především na ochranu české-
ho školství.

První a velmi klíčový bod 
je reforma financování. Ta je 
rozhodující pro další budouc-
nost českého školství. Sou-
časný systém financování škol 
je přežitý, proto ho musíme 
změnit. V první fázi rozdělit 
financování základního škol-

ství a středního školství. U zá-
kladních škol dbát na kvalitu 
a dostupnost, u středních škol 
více reflektovat i potřeby tr-
hu práce. Aby školy mohly 
lépe pracovat, zkvalitňovat 
svou práci, pak nemohou na-
bírat studenty, kteří prokaza-
telně na studium střední ško-
ly s maturitou nemají.

Pokud chceme zvyšo-
vat kvalitu vzdělávání, musí-
me mít kvalitní učitele. Ty ale 
musíme i kvalitně odměňo-
vat. To znamená zvyšovat je-
jich platy, ale nikoliv nárazo-
vě, jako v minulosti, ale prů-
běžně, každý rok. Svůj návrh 
rozpočtu jsem již některým 
svým kolegům představil, An-
dreje Babiše zatím stále „oví-
vají“, protože chci navýšení 
o 8,9 miliardy korun. Osob-
ně si myslím, že na to máme 
nárok a právo. České školství 
bylo dlouhodobě podfinanco-
váno, a jestli si někdo myslí, 
že můžeme s našimi necelými 
čtyřmi procenty HDP soutě-
žit s evropskými zeměmi, kte-
ré vydávají na školství v prů-
měru 6,1 procenta hrubého 
domácího produktu, tak se 

prostě mýlí. To musíme ote-
vřeně říct.

S financováním škol souvi-
sí i kariérní řád a platové tabul-
ky. Zatím máme pět platových 
stupňů, podle mého jich ale 
musíme mít minimálně sedm. 
Do 5. stupně nastoupíte v ur-
čitém věku a pak jste tam až 
do „rozprášení“. To není moti-
vační, to je prostě demotivují-
cí, degradující. Oceněna, jak já 
tomu říkám, musí být i se nio-
rita. I ta se musí v odměňování 
odrazit, učiteli se musí vyplatit 
zůstat ve školství.

Teď inkluze. Jsem všemi 
deseti pro to, aby ve vzdělá-
vacím proudu byly všechny 
děti, které mají mentálně na 
hlavní vzdělávací proud. Zce-
la otevřeně říkám, že český 
systém vzdělávání není diskri-
minační. Nemůžeme mít sys-
tém, který přetvoříme tak, že 
výrazně začneme podporovat 
jednu skupinu na úkor druhé.

O problémech ale může-
me hovořit, například u vo-
zíčkářů (bezbariérové školy). 
Našli bychom i další. Proto je 
důležité, aby peníze do škol, 
a to i z evropských fondů, šly 
efektivně. Drtivou většinu 
chci proto formou šablon.

Kvalita škol. Zvýšit ji je 
nutné, a to nejen na 2. stupni. 

Velmi mě mrzí, že mi již něko-
likrát neprošel návrh na zvýše-
nou ochranu pedagogů. Ne na 
status veřejného činitele, ale 
na status chráněné osoby. Ten 
naprosto dobře funguje na-
příklad na Slovensku, dosta-
li ho záchranáři, má ho i les-
ní stráž, tak se divím, proč ne 
učitel. Prevenci, jak nám do-
poručují ministři spravedlnos-
ti, ve školách děláme. Preven-
ce se má ale dělat také v rodi-
ně, a pokud se zanedbá, musí 
přijít tvrdý trest. Bez toho se 
nám systém školství nezmění. 
Do prevence patří i platy. Od-
povídající odměňování učitelů 
je důležité. Pokud budou mít 
platy na úrovni kapesného žá-
ka na střední škole, ke změně 
nedojde.

Zmínit bych se chtěl ješ-
tě i o domácím vzdělávání 
na 2. stupni základních škol. 
Myslím si, že může fungovat, 
pokud je pod kontrolou. Po-
kud ho pustíme otevřeně do 
2. stupně, tak se ptám, proč 
chceme po učiteli vysokoškol-
skou kvalifikaci zaměřenou 
třeba na dva konkrétní před-
měty a nechceme to potom po 
domácím vzdělávání. Jeho za-
vedení na 2. stupni osobně po-
važuji v dnešní době i za bez-
pečnostní riziko.

Věra BĚLÁČKOVÁ
Praha
Za odbory požadujeme povinné a jed-
notné přijímací zkoušky, garantované stá-
tem s určením nepodkročitelné hranice 

pro přijetí. To je jediná záruka toho, aby žáci střední 
školu úspěšně absolvovali.

Dagmar JOZLOVÁ
Horní Jelení

Pro povinné jednotné přijímací zkoušky na 
střední školy jsem zcela jednoznačně. Pro 
gymnázia by podle mého měly být náročnější. Přijímací 
zkoušky by samozřejmě měly být povinné a jednotné i pro 
soukromé školy, vlastně pro všechny typy škol. Osobně 
jsem přesvědčena, že se nyní pro mnohé žáky ztratil dů-
vod, proč se učit, a už pro ně neplatí: Bez práce nejsou 
koláče.

Petr PEČENKA
Brno-Zastávka
Přijímací zkoušky jednotné a dobře připra-
vené. Jedině tak se dá zjistit srovnatelná 
úroveň v celé republice a lze ji porovná-

vat. Zpětnou vazbu získají nejen základní školy o způ-
sobu výuky svých žáků, ale i střední školy budou mít pře-
hled o tom, jak výuka v základních školách probíhá. Po-
kud nebudou přijímací zkoušky jednotné a každý ředitel 
si je bude moci připravovat sám, pak nemá smysl je zavá-
dět jako povinné. Pouze jednotnost u přijímacích zkou-
šek může zajistit srovnatelnost úrovně přijímaných žáků 
na střední školy.
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Vlasta BOHDALOVÁ
místopředsedkyně školského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Před rokem a půl nastou-
pila nová vláda a vydala 

programové prohlášení, ve 
kterém bylo vše, co jsme my – 
školáci – chtěli. Změna vzdě-
lávání dětí s různými potře-
bami, kariérní řád, poslední 
ročník mateřské školy, změna 
pracovního poměru ředitelů 
škol a mnohé další.

Všechno je napsáno, něco 
se už začíná plnit. První zá-
kon, novela školského zá-
kona, již prošel a obsahuje 
i „nešťastnou“ inkluzi začle-
ňování dětí. Na jedné straně 
víme, že je to dobře, ale na 
druhé straně také víme, že 
nezačleníme všechny děti. 
Musíme ovšem zanechat i to, 
na co můžeme být hrdí, a to 

jsou speciální a praktické 
školy. Pokud máme naplnit 
literu nově přijatého zákona, 
tak mohu říci, že my, školáci, 
jsme na to připraveni. Kdo ale 
není připraven a kdo bohužel 
na tento sjezd ani nepřišel, je 
ministr financí. Jeho slova, že 
ministři, kteří potřebují pe-
níze, a školství je potřebuje, 
protože jeho současný rozpo-
čet je už „na dřeň“, si je mají 
najít ve svém rozpočtu, to 
dokládají.

Školy přece nemohou za-
čleňovat děti bez asistentů. 
Ty ale nemohou mít bez pe-
něz. To znamená, že do roz-
počtu roku 2016 už musí být 
peníze na asistenty přidány. 
Asistenty ale inkluze nekončí, 
mohu vyjmenovat i řadu dal-
ších potřeb (kompenzační 
pomůcky, stavební úpravy), 
na které budou peníze po-
třebné. Jestliže máme inkluzi 
od 1. září 2016 „naplno“ spus-
tit, pak již 1. ledna musíme vě-
dět, kolik peněz máme. To ví 
i náš pan ministr a snaží se je 
získat. Ale kdo to neví a ne-
chce slyšet, znovu opakuji, je 
ten, kdo má na starosti státní 
kasu. A tohle mě moc a moc 
mrzí.

Finančně je nutné zabez-

pečit i další chystané legisla-
tivní kroky, například zave-
dení povinného posledního 
ročníku mateřských škol, 
spuštění kariérního řádu. Nic 
z toho bez peněz nelze rea-
lizovat. Osobně si moc přeji, 
aby společně s vámi, odboro-

vou organizací, společně s mi-
nistrem školství se nám po-
dařilo pana ministra financí 
přesvědčit, že pokud chce 
naši společnost napravit, aby 
„všeci nekradli a všeci nepod-
váděli“, tak musí začít vzdělá-
vat lidi. A to bez peněz nejde.

Robert KOSTĚNEC
Katovice
Jednotné přijímací zkoušky na střední 
školy určitě ano, ale naráží to na některé 
problémy. Školám byly dány pravomoci 

k vytvoření vlastního ŠVP, takže se žákům devá-
tých tříd může stát, že narazí v jednotných testech na 
učivo, které máme naplánované až na květen. Je sice 
dáno, co má žák znát a vědět na konci školní docházky 
v devátém ročníku, ale není určeno, kdy se která látka 
probírá. Stejný problém, ale v ještě větší míře, nastává 
u žáků pátých tříd, kteří skládají zkoušky na víceletá 
gymnázia a kdy se v testech objevuje učivo, které se mají 
žáci učit v šesté třídě. Takže – určitě jsem pro jednotné 
a povinné přijímací zkoušky na střední školy, které by 
byly jistě objektivnější než přijímačky, které si školy „šijí 
na míru“. Určitě státní testy než nějaké testy komerč-
ních organizací. Stát je garantem vzdělání, stát určuje, co 
by měli žáci znát, jakou mají mít sumu znalostí na konci 
deváté třídy, tak by měl také vytvořit test, jak tyto zna-
losti prověřovat.

Rostislav KOHUT
Polička

Jsem jednoznačně pro povinné a jednotné 
přijímací zkoušky na střední školy. Minis-
terstvo školství by mělo určit minimální p o č e t 
bodů pro přijetí na gymnázia a maturitní obory středních 
škol. Zvýšila by se tak úroveň nejen gymnázií a ostatních 
středních škol, ale i úroveň žáků základních škol, nejen 
devátých tříd.

Libuše ZOCHOVÁ
České Budějovice
Rozhodně jsem pro povinné a jednotné při-
jímací zkoušky. Nemám ale nic proti tomu, 
pokud by byla jejich náročnost odstupňo-

vaná podle typu školy, konkrétně si myslím, že jinou 
náročnost by měly mít přijímací zkoušky pro gymnázia, ji-
nou pro střední odborné školy. V každém případě by je 
měl garantovat stát.

Petr NÝVLT
Tábor

Jsem pro povinné přijímací zkoušky pro 
všechny školy a na podobném typu školy 
stejné. To znamená všechna gymnázia 
a lycea by měla mít stejné přijímací zkoušky. Důvod je 
nasnadě. Nebude tak zvýhodňována jedna škola před dru-
hou. Žáci ve vidině snazšího přijetí nebudou odcházet na 
školu, kde jsou přijímací zkoušky lehčí, což se nám zatím 
stává. Jinou, zdánlivě lehčí školu mnohdy volí i některé 
chytré děti z obavy, že by nebyly přijaty.
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Leopold KRÁLÍK
Lanžhot
Inkluzi chápu jako výrazný a možná do-
konce záměrný pokus o snížení úrovně 
regionálního školství. Začleňování žáků, 

kteří by se dříve vzdělávali ve školách jim přizpůsobe-
ným, do běžných škol ubližuje jak jim, tak i dětem z běž-
ných tříd. Učitelé budou postaveni před volbu, zda věno-
vat zvýšenou pozornost začleněným žákům na úkor ostat-
ních, nebo zda pokračovat v běžné výuce a ty, kteří nestí-
hají, nechat svému osudu. Je zřejmé, že obojí dělat nelze.

Luboš JIRSA
Jičín

Pokud by měla nastat opravdová inkluze, 
museli by ve školách být asistenti peda-
goga s vysokoškolským vzděláním v oboru 
speciálního školství a ti by měli vést inkluzi. Jestliže asi-
stentovi pedagoga stačí jen maturita a nějaký kurz, je to 
nedostatečné vzdělání k tomu, aby mohl žáky se speciál-
ními potřebami správně vést. Dále je třeba zajistit pe-
níze pro asistenty, protože v současné době to vypadá 
tak, že jsou z 30 až 40 procent placeni z peněz, které 
jdou do škol na platy pedagogů. Nedovedu si předsta-
vit, jak bude vypadat, když bude začleněno do třídy víc 
dětí s potřebou asistenta. Třídy na to nejsou připravené, 
nikdo se neohlíží na ostatní děti z běžné populace. Ty 
nebudou motivovány, když uvidí, jaké úlevy a péči mají 
děti s asistenty, kteří dnes slouží spíše jako sociální ser-
vis než jako skutečný asistent pedagoga. Sami totiž ne-
vědí, jak dítě vést, nevědí to ani učitelé ani ředitel školy. 
Každé dítě má jinou specifickou potřebu učení a potře-
buje jinou speciální péči. Vadí mi to, že běžné základní 
školy nemají možnost dát žákům se speciálními potře-
bami stoprocentní péči, nemáme na to ani kapacitu. Pro 
ostatní děti to bude dobré jen v tom, že poznají, že mezi 
námi žijí trochu jiní lidé, ale z hlediska výuky to bude 
krok zpátky.

Pavel ONDEK
předseda Odborového svazu pracovníků 
školství a vědy na Slovensku

Vážený pane předsedo, vá-
žená paní předsedkyně, 

vážení odboráři, všechny vás 
srdečně zdravím a přeji vám 

zdárný sjezd. Ačkoliv jsme 
pozvání od vás čekali, přesto 
vám za něj děkuji. Myslím, že 
jsme nakonec vaši nejbližší, 
a věřím, že naše dobrá spolu-
práce, která není jen na úrovni 
vedení jednotlivých svazů, ale 
i na úrovni krajů, bude stejně 
dobře pokračovat. Problémy 
naše i vaše nejsou malé. A tře-
baže ministr školství na ně pe-
níze chce, ministr financí ne. 
„U vás, stejně jako u nás, 
o nich rozhodují dva Slováci.“

Velice si vás vážím a přeji 
vám, abyste dobře rozhodli 
a úlohy, které jste si stanovili, 
splnili.

František ŠARY
místopředseda Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku

Inkluzi považujeme za po-
třebnou, nebráníme se jí, 

ale inkluze nesmí probíhat na 
úkor kvality vzdělávání. Ve tří-
dách musí být jen takový po-
čet integrovaných dětí, jejichž 
začlenění se dá zvládnout, aby 
to nebylo na úkor kvality. Po-
kud jde o počty začleňovaných 
dětí, je to různé škola od ško-
ly, region od regionu, setkává-
me se s počtem od tří začleně-
ných dětí výše, dokonce jsem 
byl ve třídě, kde bylo osm za-
členěných dětí, ale to už je 
moc. Jestliže je tam asistent 
pedagoga, pak je to v pořád-
ku. Asistenti pedagoga jsou 

na Slovensku placeni stopro-
centně z prostředků minister-
stva školství i pomocí různých 
grantů. Tam, kde škola nemá 
na asistenty peníze a ani je ne-
získá od ministerstva, je to ve-
liký problém.

V jednotlivých regionech 
máme víc začleněných žáků 
ze sociálně znevýhodněného 
prostředí než zdravotně han-
dicapovaných, inkluze zdra-
votně postižených závisí na 
přičlenění asistenta pedago-
ga. Slovensko jde cestou in-
kluze i cestou speciálních škol. 
V rámci Slovenska máme spe-
ciální školy, jsme tomu velmi 

rádi a chceme, aby existovaly. 
Lehce postižené děti raději 
integrujeme do běžných škol, 

ale pokud jde o komplikova-
nější postižení, tak chceme, 
aby se tyto děti učily ve spe-
ciální škole. Tendence k tomu, 
dávat přednost začlenění žá-
ků ze speciálních škol do škol 
běžných, jako jsme tomu ny-
ní svědky v České republice, 
byla před časem i na Sloven-
sku, ale školy se tomu brání. 
Dítě buď zvládá běžnou ško-
lu s asistentem, nebo pokud 
je postižení větší, patří jedno-
značně do speciální školy. Po-
kud si to rodič vyžádá a škola 
má podmínky, tak dítě začle-
ní. Ale pokud ne, školy se in-
kluzi brání.
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Zajímá nás otázka platů ve školství
Z projevu Josefa Středuly, předsedy ČMKOS

Na sjezd školských od-
borů vás přivádí hlavně 

to, abyste zhodnotili, co jste 
v minulém období vykonali. 
Já se chci zaměřit hlavně na 
to, co nás trápí, a vím, že to 
trápí i vás. Právě se projed-
nával konvergenční program 
České republiky, kde je uve-
den tříprocentní nárůst ob-
jemu platů pro rozpočto-
vou sféru. Jak to, že to nikdo 
s odbory neprojednával? To 
není sociální dialog. Víte, za 
kolik let bychom se při sou-
časném tempu nárůstu čes-
kých příjmů (teď hovořím 
o mzdách a o platech) do-
stali na úroveň Rakouska? 
Za 100 let. To číslo mě za-
razilo stejně, jako zaráží 
vás. Jestli si někdo myslí, že 
toto je vize odborů, tak není. 
Chceme o tom s premiérem 
velmi vážně mluvit.

To, co se v České repub-
lice prosadilo, je politika 
nízkých mezd pod pláští-
kem takzvané konkurence-
schopnosti. Průměrný výdě-
lek, který je v současné době 
27 tisíc korun hrubého, nemá 
69 procent ekonomicky ak-
tivního obyvatelstva. Většina 
má průměrný výdělek nad 
22 tisíc korun, ale vy ve škol-
ství víte, že ta částka je i da-
leko nižší. Kdo jste nepeda-
gogickým zaměstnancem, 

tak se pohybujete v částkách 
pod 14 tisíc korun. Přidávání 
o tři procenta nepokryje ani 
inflaci.

A teď k otázce minimální 
mzdy. Česká minimální mzda 
je 9 200 korun. Když ji dosta-
nete, můžete jít obratem rov-
nou na sociálku a dostanete 
doplatky, protože pro jed-
notlivce je stanoven příjem 
minimálně asi 9 650 korun. 
Znamená to, že česká mini-
mální mzda za poctivě odve-
denou práci je nižší, než do-
stanete na sociálních dáv-
kách. To je neuvěřitelně 
špatná politika v oblasti mi-
nimální mzdy a vůbec příjmů 
v České republice. V žádném 
případě to není vize českých 
odborů, naopak se vzdalu-
jeme od našeho cíle zvýšit ži-
votní úroveň.

U nás vůbec nepracují 
líní lidé s nízkou produkti-
vitou práce. Pokud by bylo 
naše zboží nekvalitní, tak 
se neprodá. Přitom z České 
republiky ročně odchází 
zejména na dividendách 
částka 320 miliard korun. 
To je osm procent HDP. 
V eurech to je 10 miliard. 
To je nejvíce ze všech zemí 
a my říkáme, že chceme část 
z těchto peněz. Zejména na 
mzdy, protože jsme na hra-
nici těch, kteří budou chudí. 

Chudobou je v České repub-
lice ohrožen celý milion lidí 
z pěti milionů těch, co pra-
cují. A to není v pořádku. 
Takže náš požadavek je zvý-
šení minimální mzdy o ti-
síc korun, minimálně 3krát 
po sobě, tedy v letech 2016 
až 2018. Dosáhneme tak 
na poměr průměrné mzdy 
k minimální mzdě asi 40,7 
procenta. Návrhy zaměst-
navatelů by se ke stejnému 
výsledku dostaly až v roce 
2022, kdyby to nové vlády 
podpořily.

Chceme také napravit 
procento odvodů do FKSP, 
protože snížení na jedno pro-
cento bylo původně dočasná 
záležitost. Přišli jsme s po-
žadavkem na zvýšení z 1 na 
2 procenta pro všechny a tr-
váme na tom.

Slyšel jsem včera na jedné 
konferenci, že by se měl re-
startovat předmět svět práce. 
Vy ho někteří znáte aktivně. 
Byl bych rád, kdybychom 
spolupracovali. Umím si 
představit besedy s odboráři 
ve školách na téma „Jak vy-
padá reálný život“. Můžeme 
to někdy vyzkoušet u ně-
koho z vás ve škole po do-
mluvě s ředitelem. Máme 
besedy na vysokých školách 
a myslím si, že ohlas je velmi 
dobrý. Byli jsme na Západo-

české univerzitě v Chebu, na 
Vysoké škole Báňské v Os-
travě. Takže to berte jako 
nabídku.

Chtěl bych vám poděko-
vat za to, že jste za poslední 
roky udělali obrovský kus 
práce, a neměli jste nikdy jis-
totu, že vaše protestní akce 
dopadnou dobře. Mnohdy 
jste mohli v očích společ-
nosti vypadat jako ti, co po-
řád někde remcají, neustále 
něco chtějí, ale vy jste vě-
děli, že bojujete nejen sami 
za sebe, ale i za děti, stu-
denty a taky za jejich rodiče, 
aby měli šanci, že se jejich 
děti v budoucnosti budou 
mít lépe.

Lenka PAZDEROVÁ
Bohdalov
Přijímací zkoušky na střední školy by měly 
být povinné a jednotné. Důvod? Zacho-

vání kvalitní úrovně všech středních škol. 
Zároveň to bude i motivace pro žáky základních škol, 
zvláště pro 9. ročník.

Iveta FRANKOVÁ
Český Těšín

Jsem rozhodně pro jednotné a povinné 
přijímací zkoušky, ale s tím, aby si o ur-
čité části celé přijímací zkoušky rozhodo-
val ředitel dané školy. Aby si mohl stanovit ta specifika, 
která jsou pro jeho školu typická. Obdobně tak, jak to bylo 
u letošního pilotního testování.
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Jiří RINGEL
Broumov
V letošním roce jsme vyzkoušeli přijímací 
testy z Cermatu a mohu říci, že se nám 
osvědčily. Pokud tedy zůstanou v tomto du-
chu a ředitel školy bude moci rozhodovat o přijetí, tak 
proti nim nic nemáme. Koneckonců si můžeme udělat 
další kritéria podle potřeb své školy. Letos se nám ale jed-
notné testy osvědčily. Stejně tak nám vyhovuje i to, jak 
byla letos nastavena kritéria pro přijetí.

Do mladých odborářů je třeba investovat
Jan Horecký – předseda Rady mladých ČMKOS

Chci vám projevit vel-
ký dík za celou řa-

du mladých odborářů, kte-
ří si váží práce, kterou odvá-
díte. Bohužel stav odborové 
organizovanosti v České re-
publice je tristní. A to je po-
třeba si uvědomit. Často na-
rážím na problém, že potře-
bujeme někoho, kdo má re-
spekt. Přijde mladý učitel, 
ale nemá praxi. Samozřej-
mě, to stejné platí i u od-
borné činnosti. Jenže pra-
xi je potřeba někde získat. 
Je třeba mladých lidí, kteří 
budou předávat zkušenosti, 
co vy jste získali. A musí se 
nejprve vzdělávat a dostá-
vat zároveň příležitost, aby 
se dostali postupně do vaší 
pozice.

Odborový svaz školství 
nedisponuje oficiálním tě-
lesem, které by se nazývalo 
organizace mladých v rámci 
organizační struktury, kte-
rou máte. Myslím si, že je 
to obrovská škoda. Je tře-
ba se vyprofilovat. Česko-
moravská konfederace ta-
kovou strukturu má. Navíc 
současný předseda konfede-
race odborových svazů je je-
jí součástí. Takže je potřeba 

si tohle všechno uvědomit 
a do mládí investovat.

Měl jsem možnost po-
znat, jak funguje sociální 
dialog v Norsku. Dostal 
jsem se do místnosti, kde se-
dělo asi 130 profesionálních 
mladých odborářů ve věku 
do 25 let. To byla jen drob-
ná reprezentace z jejich řad. 
A to upozorňuji, že Norsko 
má 5 milionů obyvatel, tedy 
polovinu, co Česká republi-
ka. Bylo to úžasné a strašně 
mě to nabilo energií. Stej-
né je to v Belgii, kde mají 
mladí vytvořenou strukturu 
a mají důvěru plus finanční 
prostředky. To je jedna z vě-
cí, které je potřeba si uvědo-
mit v souvislosti s vytvoře-
ním mládežnických struktur 
ve školských odborech.

Evropa nabízí celou řa-
du prostředků na vzdělává-
ní profesionálních odborá-
řů, kteří jsou teď mladí, ale 
jednou budou staří a budou 
mít zkušenosti, jako máte 
vy. Budou to profesionálové, 
kteří budou dotovaní nejen 
z prostředků svazu, což je 
samozřejmě problematické, 
ale také z možností, které 
se nabízejí na mezinárodní 

úrovni. Je to proces síťová-
ní, které je mezi jednotlivý-
mi odboráři velice důležité.

Kdybyste se zeptali ve 
školách 15letých žáků i star-
ších studentů, co je to odbo-
rová organizace, nedosta-
nete žádnou odpověď. In-
formace o odborech žád-
né nejsou a na tom je tře-
ba pracovat v rámci odboro-
vého svazu aktivně. Souvisí 

to s profesionalitou a sou-
visí to s tím, že je potře-
ba udělat odborovou orga-
nizaci atraktivní. Pokusíme 
se společně vytvořit i urči-
tou platformu, v rámci které 
se mladí budou moci podí-
let na udržení přínosu, kte-
rý jste odborářské práci vě-
novali. Podmínky pro na-
ši budoucnost si budujeme 
v současnosti.

Božena RYTÍŘOVÁ
Uherský Brod
Nejen za sebe, ale i za své kolegy a kole-
gyně ze sekce gymnázií a středních škol 
mohu říci, že jsme pro jednotné a povinné 
přijímací zkoušky na střední školy. Důležité je ale i to, aby 
platily i pro soukromé školy. U nás ve Zlínském kraji dě-
láme jednotné přijímací zkoušky již třetí rok a zatím si ni-
kdo nestěžoval. Jednotnost přijímacích zkoušek však bude 
zajištěna jen tehdy, pokud budou zadávány centrálně mi-
nisterstvem školství a také centrálně vyhodnocovány.

Marie CHADIMOVÁ
Liberec
Zavedení inkluze do základních škol vní-
mám jako nedostatečně připravený zásah 
do výuky. Vzhledem k současné situaci, 

kdy školy nemají dostatečné finanční ani personální za-
jištění, chybí například metodická podpora, asistenti pe-
dagoga, školní psychologové, další vzdělávání pedagogů, 
nelze inkluzi dobře realizovat. A to už nemluvím o počtu 
žáků ve třídách, nárůstu počtu cizinců, dětí s poruchami 
učení. Jak má učiteli zbývat čas věnovat se v hodině indi-
viduálně každému dítěti? A co péče o nadané děti?

Stanovisko ČMOS PŠ
Připravovaná reforma 

financování regionál-
ního školství musí odstra-
nit nedostatky dosavadní-
ho systému rozdělování fi-
nančních prostředků stát-
ního rozpočtu ve školství. 
ČMOS pracovníků školství 
požaduje, aby připravova-
ná reforma zajistila spra-
vedlivé odměňování za-
městnanců školství (peda-
gogických i nepedagogic-
kých), to je podle hledisek 
vázaných na vykonávanou 
práci. Do stanovení jejich 

platu nelze promítat hle-
diska a požadavky na čin-
nost škol a školských za-
řízení, které zaměstnanci 
sami ovlivňovat nemohou 
(například uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce). 
Školám a školským zaříze-
ním by měly být v koneč-
ném rozpisu stanoveny ta-
kové prostředky na pla-
ty, které odpovídají ob-
jektivizované potřebě prá-
ce pro zajištění jejich vý-
chovně vzdělávací činnos-
ti a provozu.

Soňa FIŠEROVÁ
Jeseník
Já osobně jsem pro jednotné přijímací 
zkoušky z Cermatu s podmínkou, že bu-

dou probíhat na všech typech škol, tedy jak státních, tak 
církevních a soukromých. Mělo by být také určeno pro-
cento úspěšnosti k přijetí pro gymnázia a odborné školy. 
Jednotné přijímací zkoušky by se měly týkat všech oborů 
ukončených maturitou, tedy i nástavbového studia.
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Vybíráme z Programu ČMOS PŠ na léta 2015–2019
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména 
zaměstnance ve školství, seniory a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické přísluš-
nosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

Zá k l a d n í m  c í l e m 
ČMOS PŠ je prosa-

zování a obhajoba práv 
a oprávněných požadavků 
svých členů, zejména v ob-
lasti pracovněprávní, eko-
nomické, sociální a pro-
fesní, tak jak je definová-
no v dokumentu „České 
školství – co chceme“. Ve 
své činnosti vychází z vět-
šinových názorů a stanovi-
sek členů se snahou zůstat 
i v dalším období vysoce 
reprezentativní a respek-
tovanou organizací v Čes-
ké republice i na meziná-
rodní úrovni.

I. ČMOS PŠ – 
mezinárodní 

a mezisvazová 
spolupráce

ČMOS PŠ bude
 spolupracovat s part-

nerskými organizacemi 
v rámci Education Interna-
tional (EI);

 prohlubovat nadstan-
dardní vztahy s Odborovým 
svazem pracovníků školství 
a vědy na Slovensku, a to jak 
na centrální, tak i na regio-
nální úrovni;

 na regionální úrovni 
prohlubovat spolupráci s od-
borovými svazy sousedních 
států v příhraničních oblas-
tech;

 akt ivně  pracovat 
v rámci ČMKOS;

 spolupracovat s národ-
ními odborovými svazy, ko-
ordinovat aktivity spojené 
s organizováním společných 
akcí a s vedením sociálního 
dialogu na všech úrovních;

 nadále spolupracovat 
s Radou mladých ČMKOS, 
Výborem pro rovnost příle-
žitostí žen a mužů, Asociací 
důchodců odborářů;

 prohlubovat spoluprá-
ci s VOS (Odborová aso-
ciace školství).

II. ČMOS PŠ – národní 
působnost

Profesní problematika
ČMOS PŠ bude prosa-

zovat
 zachování srovnatelné-

ho postavení škol a školských 
zařízení všech zřizovatelů;

 aktivní podporu spo-
lupráce podniků s odborný-
mi školami z hlediska rozvo-
je lidských zdrojů;

 zkvalitnění kvalifikač-
ního růstu řídících pracovní-
ků ve školství;

 rozvoj profesní kariéry 
pedagogických pracovníků 
tak, aby jejich další vzdělá-
vání bylo provázáno s jejich 
kariérním růstem a odměňo-
váním;
 efektivní zavedení ka-

riérního řádu do školní pra-
xe a zachování rovného pří-
stupu učitelů ke všem jeho 
složkám;
 aktivní roli odborové-

ho svazu při činnosti akredi-
tačních komisí a hodnocení 
portfolia v rámci nově připra-
vovaného kariérního řádu.
ČMOS PŠ bude využívat 

všech možností a prostřed-
ků, aby zabránil nežádou-
cím zásahům do školské le-
gislativy.
ČMOS PŠ bude svou čin-

ností přispívat k růstu presti-
že profese učitele ve společ-
nosti.
ČMOS PŠ bude podpo-

rovat
 reformu pedagogic-

kých fakult, změny v přípra-
vě a dalším vzdělávání peda-
gogických pracovníků;
 rozšíření studijní na-

bídky VŠ tak, aby učitelé mě-
li možnost průběžně si zvyšo-
vat svou profesní kvalifikaci.

Pracovní podmínky
ČMOS PŠ bude
 obhajovat důstojné 

pracovní podmínky svých 
členů a ostatních zaměst-

nanců ve školství. K ochraně 
jejich práv v pracovněpráv-
ních  vztazích bude využívat 
všech zákonných prostředků 
a oprávnění;
 bránit přijetí takových 

legislativních změn, kte-
ré povedou ke snížení práv-
ní ochrany zaměstnanců ve 
školství a ke zhoršení jejich 
pracovních podmínek;
 vystupovat proti všem 

formám diskriminace, proti 
obtěžování nebo vystavování 
zaměstnanců psychickému či 
fyzickému násilí a stresu na 
pracovišti;
 usilovat o lepší právní 

ochranu pedagogů i ostat-
ních zaměstnanců ve škol-
ství před projevy agresivi-
ty s možností využití statusu 
chráněné osoby;
 podporovat záměr 

MŠMT, aby se učitel stal za-
městnancem státu;
 usilovat o rozšíření na-

bídky kvalitních vzděláva-
cích programů v oblasti dal-
šího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, a to zejmé-
na z pohledu zařazení pre-
vence násilí od třetí strany 
(agrese ze strany žáků, pří-
buzných žáků, nadřízených, 
ostatních zaměstnanců či ji-
ných osob) ve školách a škol-
ských zařízeních, jako nedíl-
né součásti profesní orien-
tace;
 podporovat využívání 

evropských fondů a dalších 
rozvojových programů při 
podpoře vzdělávání;
 aktivně se zapojovat 

do procesu připomínkování 
právních předpisů;
 iniciovat vydávání spo-

lečných právních výkladů 
s příslušnými ústředními or-
gány a spolupodílet se na je-
jich tvorbě;
 trvat na tom, aby fi-

nancování tzv. přímých výda-
jů v regionálním školství za-
jišťoval stát prostřednictvím 
státního rozpočtu, kapitoly 

školství;
 usilovat o změnu pod-

mínek pro přiznání důchodu 
pedagogickým pracovníkům 
tak, aby tyto podmínky od-
povídaly náročnosti pedago-
gické práce.
ČMOS PŠ bude prosa-

zovat
 aby dostatečná míra 

ochrany práv zaměstnanců 
zůstala zaručena přímo ze zá-
kona, zejména pracovněpráv-
ní úpravou v zákoníku práce;
 princip rovného zachá-

zení a rovných příležitostí;
 trvalý růst výdajů stát-

ního rozpočtu a dalších vý-
dajů tak, aby celkový podíl 
veřejných výdajů na vzdělá-
vání odpovídal výši dosaho-
vané ve vyspělých zemích 
EU (nejméně 6 % HDP);
 aby veřejné školství, fi-

nancované z veřejných zdrojů, 
bylo základem vzdělávací sou-
stavy ČR na všech stupních.

Platové podmínky
ČMOS PŠ bude
 čelit všem snahám 

o zrušení tarifního systému 
odměňování zaměstnanců 
ve školství;
 prosazovat zvýšení 

počtu platových stupňů u pe-
dagogických pracovníků;
 pokračovat v úsilí 

o růst prostředků na platy ve 
školství a jejich směřování 
do tarifních platů a dalších 
nárokových složek, při snaze 
o dosažení úrovně srovna-
telné s průměrnými mzda-
mi zaměstnanců v ČR podle 
nejvyššího získaného stupně 
vzdělání;
 bránit takovým změ-

nám v toku finančních pro-
středků na platy zaměstnan-
ců školství, které by vedly 
ke vzniku neodůvodněných 
rozdílů ve financování škol 
a školských zařízení.

Celý Program odboro-
vého svazu najdete na www.
skolskeodbory.cz
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Synergie pomáhá ředitelskému vzdělávání
Nebývá to zvykem, proto 

možná bylo pro řadu lidí 
překvapující, že Česká školní 
inspekce organizuje vzdělávací 
program. Reaguje tak ovšem 
na výsledky šetření TALIS 2013 
a na situaci ve vzdělávání ře-
ditelů škol v oblasti pedago-
gického řízení školy. Toto me-
zinárodní šetření o vyučování 
a učení je projekt OECD, je-
hož cyklus je pětiletý. Šetření 
TALIS je prvním mezinárod-
ním výzkumem, ve kterém jsou 
učitelé a ředitelé přímo dotazo-
váni na školní prostředí, kde 
probíhá vyučování, a podmínky, 
ve kterých učitelé a ředitelé pra-
cují. Představuje důležitou zpět-
nou vazbu, která má sloužit jako 
podklad ke zlepšení podmínek 
pro učitele, zvýšení jejich spo-
kojenosti při vykonávání své 
profese, a tím zefektivnění celé 
vzdělávací politiky. Šetření také 
umožňuje doplnit důležité in-
formace potřebné k porovná-
vání vzdělávacích systémů jed-
notlivých zemí a identifikovat 
příklady dobré praxe. V ČR je 
jeho realizátorem Česká školní 
inspekce.

V rámci projektu Kompe-
tence III je od podzimu minu-
lého kalendářního roku realizo-
vána aktivita s názvem Vzdělá-
vací lídr, která organickým způ-
sobem doplňuje ostatní aktivity 
(Lesson study a Výzkumné šet-
ření pedagogického vedení a ří-
zení v práci ředitelů ZŠ). Vzdě-
lávací lídr je zaměřen právě na 
ředitele základních škol a jejich 
potřeby.

Mnoho stránek bylo popsáno 
o pojetí práce ředitele školy. 
Trendem minulých let bylo ak-
centování manažerské složky 
práce ředitele školy na úkor pe-
dagogického řízení. Je pravda, 
že tlak zřizovatelů často ředi-
tele nutí odkládat pedagogický 
proces a jeho řízení na vedlejší 
kolej. Ukazuje se ovšem, že 
tato cesta není správná a dříve 
sílící neoliberální pohled na ří-
zení školy není správnou ces-
tou. Podkladem pro toto tvr-
zení může být známá tzv. 
Mc@Kinsey zpráva, hodno-
ticí zpráva OECD či další me-
zinárodní doporučení, stejně 
jako jednoznačný směr nasta-
vený v kariérovém systému uči-
tele, který bude v následujícím 
období postupně implemento-
ván do vzdělávacího systému 
České republiky. Ředitel školy 
ve vlastním postupu jedno-

značně navazuje na zkušeného 
učitele 3. kariérového stupně, 
který již získal řídicí zkušenosti 
v rámci vlastní školy a je oče-
kávatelné, že bude schopen ze-
jména oblast pedagogického 
procesu správně řídit. Škola je 
natolik specifický a svébytný or-
ganismus, že v jejím čele musí 
stát skutečná osobnost schopná 
tuto základní oblast života školy 
optimálně zvládat.

Vzdělávací program ČŠI 
v projektu Kompetence III má 
několik specifik. Tím nejdůle-
žitějším je, že je sestaven tak-
zvaně na míru potřebám a po-
žadavkům ředitelů škol v ob-
lasti pedagogického řízení škol. 
Pozorný čtenář hodnoticí zprávy 
o šetření TALIS (doporučuji 
např. www.csicr.cz) zjistí, že se 
autoři šetření právě těchto osob 
dotazovali a vzdělávací program 
navazuje přímo na tyto výsledky. 
Dalším specifikem je organizá-
tor vzdělávacího programu – 
ČŠI –, která bývá ve škole chá-
pána zcela jinak než jako vzdě-
lavatel pedagogických pracov-
níků. Je ovšem na druhé straně 
organizací, která má největší 
přehled o situaci ve školách, 
dlouhodobě využívá závěrů 
svých šetření a sdílených po-
znatků. V poslední době je na-
víc patrný rozumný posun v po-
jetí inspekce do oblasti pomoci 
ředitelům škol, což opět kore-
sponduje s rámcem připravova-
ného kariérového systému. Tře-
tím specifikem je autorský tým 
vzdělávacího programu a jeho 
spolupracovníků. Tým pracuje 
pod hlavičkou ČŠI, využívá 
však různých úhlů pohledů jed-
notlivých členů týmu. Synergie 
vzniklá spoluprací vzdělavatelů 
ředitelů, inspektorů či bývalých 
ředitelů škol společně se špič-
kovými lektory z terénu je záru-
kou skutečné kvality vzděláva-
cího programu.

Cílem aktivity Vzdělávací lídr 
bylo  sestavit vzdělávací pro-
gram pro ředitele základních 
škol. Ambice jeho tvůrců je 
ovšem vyšší. Ojedinělá vzdělá-
vací aktivita by sice mohla po-
moci skupině ředitelů, ale sku-
tečným záměrem je program 
pozorně a důkladně evaluovat 
v dílčích částech i po jeho ukon-
čení. Jen tak je možné využít 
jeho potenciál naplno pro další 
období. Záměrem je využití po-
znatků, aktivit i názorů zapoje-
ných osob do následné akredi-
tace a implementace kariéro-

vého systému. Závěry tedy bu-
dou využívány seriózními vzdě-
lavateli ředitelů, kteří se nako-
nec na tvorbě a realizaci pro-
gramu podílejí. Pedagogické ří-
zení je skutečně dosud mnohdy 
opomíjenou částí vzdělávání ří-
dících pracovníků ve školství 
a program Vzdělávací lídr může 
mnohému pomoci.

Účastníci vzdělávacího pro-
gramu jsou ředitelé základních 
škol ze všech krajů České re-
publiky. Dvacítka ředitelů z kaž-
dého kraje tvoří dohromady již 
zajímavou množinu lidí, kteří 
nejen využijí získané kompe-
tence pro svoji řídicí práci, ale 
poskytnou také autorskému 
týmu onu již dříve popsanou 
reflexi a zpětnou vazbu. Stejně 
jako lidé stojící v čele krajských 
středisek, v projektu označovaní 
jako odborní mentoři.

Jak je vzdělávací program 
strukturován?

Na základě zjištění TALIS 
2013, šetření ČŠI a debat pro-
jektového týmu byly stanoveny 
tři vzdělávací moduly – Rozvoj 
sebe samých a druhých, Men-
torské dovednosti vedoucích 
pracovníků a Vedení a řízení 
změny. Tyto jednodenní moduly 
prakticky otevírající dveře do 
problematiky jsou doplněny 
úvodním setkáním a jednotli-
vými závěrečnými konferen-
cemi. Pět prezenčních setkání je 
postupně doplňováno setkáními 
ve školách, každý účastník na-
vštíví dvě školy a na jedné se zú-
častní hospitace a jejího roz-
boru.

Zajímavou a nezastupitelnou 
roli má v projektu již zmiňo-
vaný odborný mentor. Osobně 
se zúčastňuje všech aktivit, or-
ganizuje úvodní setkání a zá-
věrečnou minikonferenci, pře-
dává informace i komunikuje 
s jednotlivými lektory. V žád-
ném případě tedy nejde o admi-
nistrativní pracovníky, ale sku-
tečně o odborníky, kteří jsou ja-
kousi spojnicí mezi autory pro-
gramu a účastníky. Na jejich 
bedrech leží motivace účast-
níků, vysvětlování principů set-
kávání ve školách, oboustranný 
přenos informací a samozřejmě 

i možná improvizace v neoče-
kávatelných situacích. Zejména 
na prvním setkání předali účast-
níkům informaci o šetření TA-
LIS, probrali celý program, po-
ukázali na specifika návštěv ve 
školách i jednotlivých hospitací, 
pomohli s nástroji analýzy stavu 
školy i s výběrem tématu na zá-
věrečnou miniprezentaci.

Je jistě patrné, že účastníci 
vzdělávacího programu budou 
mít co dělat a že nejde o pa-
sivní získávání informací. Lek-
toři byli vybráni tak, aby zaručo-
vali nejen zajímavý transfer po-
znatků, ale aby uměli vtáhnout 
posluchače do problematiky, vy-
užívali aktivizační metody a mo-
tivovali ředitele škol k jejich dal-
šímu rozvoji. Každý účastník má 
totiž během programu základní 
úkol. Identifikovat ve své vlastní 
škole konkrétní místo či oblast, 
na které hodlá pracovat, kte-
rou hodlá inovovat, zlepšit či 
změnit. Jde tím pádem o řízení 
změny v praxi a jednotlivé vzdě-
lávací moduly pomohou ředite-
lům si mnohé ujasnit a nachys-
tat. Autoři programu si uvědo-
mují časové možnosti účast-
níků i poměrnou rychlost, s níž 
je program vzhledem k projek-
tovým pravidlům realizován. 
Nechali tedy na jednotlivých 
účastnících, aby s pomocí od-
borných mentorů našli a zpra-
covávali takové téma, kterému 
se chtějí věnovat buď přímo bě-
hem realizace vzdělávacího pro-
gramu, nebo v dohledné době. 
Nejde tedy o to, aby v aktuální 
chvíli něco násilně měnili ve své 
škole, ale potřebnou a žádoucí 

změnu si dobře připravili a byli 
připraveni na její řízení. Je lo-
gické, že zpracovávaná témata 
se týkají právě pedagogického 
řízení školy.

Krátce k jednotlivým modu-
lům. Konstruktivisticky vedená 
výuka bude přizpůsobena všem 
relevantním podmínkám, ze-
jména na úrovni vstupních zna-
lostí a dovedností účastníků 
v oblasti kolegiální podpory. 
Lektor kombinuje teorii s praxí, 
využívá praktických zkušeností 
účastníků, dbá na přiměřenost 
a individuální přístup. Vzdělá-
vání má výcvikový charakter, 

Úvod MODUL

setkání ve 
ško  

MODUL

setkání ve 
ško e 

(+hospitace) 

MODUL Záv ná 
konference
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tj. obsahuje teoretické vstupy, 
které jsou střídány týmovou 
prací a řízenou diskuzí. Účast-
níci aktivně přicházejí s případy 
z vlastní řídicí praxe, které se 
mohou stát jedním z dalších vý-
chodisek pro zpracování jejich 
osobního miniprojektu souvi-
sejícího s probíranými tématy. 
Účastníkům bude doporučeno 
samostudium relevantní od-
borné literatury a zadána té-
mata pro přípravu na navazující 
diskuzní setkání.

První z nich – Rozvoj sebe 
samých a druhých – se věnuje 
těmto tématům: Osobnost ve-
doucího pracovníka, role vedou-
cího pracovníka, styly vedení lidí 
a obtíže ve vedení lidí. Účastníci 
semináře porozumí tomu, jaké 
osobnostní dispozice ovlivňují 
prožívání a chování lidí a jak 
tyto informace využít ke zkva-
litnění vztahů s ostatními a ze-
fektivnění jejich práce – tj. při 
spolupráci učitelů v pedagogic-
kém sboru, při volbě výukových 
metod a strategií. Efektivní ve-
dení týmů a lidí včetně osobního 
profesního růstu každého pra-
covníka ve školství je klíčovou 
manažerskou dovedností, která 
určuje zdraví i úspěch organi-
zace. Účastníci se naučí rozpo-
znávat, které předpoklady jed-
notlivých typů osobnosti jsou 
výhodou či nevýhodou k vedení 
kvalitního vzdělávání a jaké me-
tody a činnosti jsou pro ně nej-
vhodnější. Kvalitní rozvoj osob-
nosti především vedoucích pra-
covníků ve školství musí být sou-
stavným, dlouhodobým a cílevě-
domým procesem. Správná se-
bereflexe je základním staveb-
ním kamenem osobního i peda-
gogického růstu každého vedou-
cího pracovníka ve školství.

Modul Mentorské dovednosti 
vedoucích pracovníků je kon-
cipovaný zážitkově, jako vzá-
jemné sdílení a podpora v men-
torských dovednostech vedou-
cích pracovníků. Účastníci mo-
dulu získají orientaci v termi-
nologii vztažené k různým for-
mám kolegiální podpory a spe-
cificky k mentoringu, budou 
ovládat strategie, postupy a plá-
nování různých forem kolegiální 
podpory, získají základní doved-
nost vést mentorský/supervizní 
rozhovor, způsoby dávání a při-
jímání zpětné vazby, a to vše 
pro oblast profesionálního roz-
voje učitele i sebe samého. Zá-
kladními tématy jsou kolegiální 
podpora v profesním rozvoji, 
role a osobnost poradce a men-
tora, fáze mentoringu a zavá-
dění mentoringu ve školách.

Třetí modul Vedení a řízení 
změny reaguje právě na turbu-
lentnost současného prostředí. 
Účastníci pochopí, jak na změny 
v současném světě a životě lidí 
reaguje školství prostřednic-
tvím kurikulární reformy, se-
známí se s obecnými zákoni-
tostmi procesu změn, včetně ty-
pických reakcí lidí na změnu, se-
známí se s postupy doporučova-
nými pro řízení změny, vyzkouší 
si některé činnosti, které souvi-
sejí s efektivním řízením změny, 
osvojí si postup vedení změny 
vhodný pro školství. Identifi-
kují jedno slabé místo v životě 
své školy a navrhnou jednotlivé 
kroky k jeho řešení. Rámcová 
témata změna jako jediná jis-
tota, odpor a jeho možná elimi-
nace, identifikace slabého místa 
ve škole a řízení změny v praxi 
budou aktuálně doplněna podle 
struktury účastníků, což se po-
chopitelně týká všech popsa-
ných modulů.

Pro dokreslení představy 
o programu je zařazeno ně-
kolik názorů ze vzdělávacího 
střediska v Liberci. Situace je 
v tomto případě specifická po-
měrně silným zastoupením ře-
ditelek a ředitelů malotřídních 
škol, na které dosavadní pro-
jektové výzvy poněkud zapo-
mínaly. Řízení malotřídní školy 
je v mnohém atypické a zrovna 
pomoc lidem z těchto škol obo-
hacuje i lektory a autory pro-
gramu. Liberecké středisko 
vede Ing. Jana Otavová, která 
poskytla svůj dosavadní pohled 
a zprostředkovala aktuální ná-
zory několika ředitelů malotříd-
ních škol.

1. Jaký očekáváte přínos 
vzdělávacího programu pro zú-
častněné ředitele?

a) Vedoucí střediska: Do pro-
gramu jsem nastoupila těsně 
před zahájením vzdělávacího 
cyklu, tudíž jsem neměla moc 
poznatků o tom, co můžu oče-
kávat. Hodně mi pomohlo mi-
mořádné setkání s týmem au-
torů tohoto programu. Tušila 
jsem, že jednotlivé vzdělávací 
bloky budou zajímavé a budou 
přínosem pro všechny zúčast-
něné vedoucí pracovníky škol.

b) Ředitelské názory: Jako 
velmi důležitou vidím výměnu 
informací mezi školami, stejně 
tak zpětnou vazbu k určitým 
problematickým otázkám, různá 
řešení a následné vysvětlení, 

proč si kdo vybral právě toto ře-
šení. V době, kdy je nutná rych-
lost, přehlednost a rozhodnost, 
je důležité tzv. být v obraze a vě-
dět. Mimo to vidím velmi pozi-
tivně i následné seznámení s no-
vými kolegy. Dále prohloubení 
práce s pracovníky-kolegy ve 
škole, vždyť tzv. nováčkové v ře-
ditelské pozici se mnohdy ne-
měli kde naučit řídit pracovní 
tým. Samozřejmě i možnost mě-
nit zaběhnuté stereotypy. Dále 
inspirace k vytváření kariér-
ního systému ředitele. Jako re-
lativně nová ředitelka stále po-
třebuji zkušenosti, jak nejlépe 
vykonávat práci. Protože v této 
funkci je potřeba mnoho rozdíl-
ných dovedností a schopností, 
na které učitelka není připra-
vována, je vždy dobré absolvo-
vat cokoli, co nám může ve vy-
konávání náročné profese po-
moci. Pro mě je určitě stěžejní, 
že jsme různorodá skupina – za-
čínající ředitelé x ředitelé, kteří 
jsou ve funkci již delší dobu, ře-
ditelé z malotřídních škol x ředi-
telé z velkých škol. Jsem vděčná 
za poznatky mých služebně star-
ších kolegů, ráda uvítám jejich 
poznatky i rady, čeho se ve své 
funkci vyvarovat. Stěžejní je 
pro mě diskutování nad problé-
mem. Velmi jsem uvítala nefor-
mální setkání ve školách kole-
gyň, kde máme možnost disku-
tovat o problémech, které jsou 
v současné době aktuální.

2. Co v programu považujete 
za stěžejní?

a) Vedoucí střediska: Propo-
jení teorie a praxe (blok vzdě-
lávacích programů je propojen 
s možností setkání ve školách, 
sdílení informací).

b) Ředitelské názory: Roz-
šíření obzoru ve vedoucí po-
zici. Správné postoje v nároč-
ných pracovních situacích, ná-
sledné adekvátní reakce (myš-
leno správné charakterové vlast-
nosti vedoucího pracovníka, bu-
dování svého týmu, tvorba jeho 
důvěry). Stěžejní je pro mne zís-
kání mentorských dovedností 
a přijímání zpětné vazby pro 
profesionální růst. Velmi ráda 
bych si osvojila dovednost vést 
mentorský rozhovor a jeho pou-
žíváním zkvalitnit profesionální 
růst učitelů a stabilizaci pedago-
gického sboru. Předávání zku-
šeností mezi řediteli, nové pod-
něty, určitý nadhled, když člo-
věk není ve své rutině ve škole.

3. V čem pomáhá program 
vám osobně?

a) Vedoucí střediska: Pozná-
vám školy i z jiné strany, jako 
připravovatel a současně reali-
zátor DVPP jasně vidím dopady 
propojení teorie a praxe, při set-
kávání ve školách se zájmem 
sleduji diskuze, které účastníci 
vedou. Současně vnímám jejich 
témata i jako podněty pro další 
práci.

b) Ředitelské názory: Při ur-
čitých svých vlastních rozhod-
nutích zejména ujištěním, že 
jsem postupovala správně. 
Tzn. otázka mentoringu a jeho 
následné zavádění ve školách, 
obzvlášť těch malých, jako je 
naše. Osobně mi tento pro-
gram pomáhá v získání zkuše-
ností a dovedností pro vedení 
lidí. Umět si lépe plánovat čas 
a efektivně využívat schopností 
všech pracovníků. Dále mi po-
máhá vzdělávat zástupkyni, pro-
tože je ve funkci krátce a sys-
tému vedení lidí se učí. Vidím 
to jako efektivní, rychlé a smys-
luplné, jako inspiraci k řešení 
pedagogických problémů.

4. Cokoli dalšího
a) Vedoucí střediska: Co jsem 

si uvědomila při setkání s ve-
doucími pracovníky – jedno-
značně důležitost těchto pro-
gramů pro další práci vedou-
cích pracovníků, značné rozdíly 
v pracovní náplni mezi řediteli 
tzv. plně organizovaných škol 
a malotřídek (ředitelky působí 
v pozici všeho – ředitelka, zá-
stupkyně, učitelka, ekonomka, 
technička atd.), důležitost zá-
stupců zřizovatele pro činnost 
a rozvoj školy, renomé školy 
v obcích atd.

b) Ředitelské názory: Děkuji 
za možnost se programu účast-
nit.

Kritický čtenář článku může 
namítnout, že vzdělávací pro-
gram je poměrně krátký a obsa-
huje veliké množství témat. Ote-
vřeně uvádím, že jsme si vědomi 
tohoto úskalí a celý program 
chápeme jako součást mnohem 
delšího procesu kultivace ředi-
telů škol. Vzdělávací program 
bude využit pro další vzdělávací 
aktivity a zejména opětovně při-
pomene účastníkům, že celoži-
votní vzdělávání a učení je zá-
sadní častí práce každého peda-
gogického pracovníka, tím více 
ředitele školy.
Václav TROJAN, odborný garant TALIS
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Výroba: Za Nádra�ím 2601, 397 01 Písek

www.skoladotykem.cz

POZVÁNKA

Nezisková organizace EDUkační LABoratoř  
a společnost SAMSUNG

Vás srdečně zvou na odbornou konferenci zaměřenou
na využití tabletů a moderních technologií ve výuce. 

 

ŠKOLA DOTYKEM živě

9. června 2015, andel’s hotel Prague,  
Stroupežnického 21, Praha 5

Program konference a bezplatná registrace 

na www.konference.skoladotykem.cz

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@edulabcr.cz.
Těšíme se na Vaši účast.


