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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.10.2019 (14:07:44) Sociální sítě Výkonný ředitel UZS Facebook - Příspěvky Martin Baxa

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

JAK TO BUDE S PLATY UČITELŮ? Zúčastnil jsem se dopolední části velké konference ŠKOLSTVÍ 2020, kterou pořádá Unie zaměstnavatelských svazů a kde byly stovky ředitelů škol.
Hlavní vystoupení v této části programu měl ministr školství Robert Plaga, který optimisticky komentoval platový vývoj v českém školství. Chtěl jsem v diskusi připomenout usnesení sněmovny
(myslím, že jsem byl dopoledne jediný poslanec, který se této akce zúčastnil), ale nedostal jsem příležitost. Tak to napíšu sem. Poslanecká sněmovna v prosinci 2017 přijala toto usnesení:
"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 procent a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 procent pro dosažení průměrného platu učitele 130
procent průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020". Letos v březnu bylo toto usnesení znovu hlasováním poslanců potvrzeno, ale vládní koalice jej s podporou ministra Plagy ohnutím
jednacího řádu kvapně zrušila. Musím tedy zopakovat: sliby premiéra Babiše ani usnesení sněmovnyohledně navýšení platů učitelů NEBYLY A NEJSOU PLNĚNY!

SEKCE: Politika

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x), ředitelů (1x)

DUPLICITNÍ S: JAK TO BUDE S PLATY UČITELŮ? Zúčastnil jsem se… ( Facebook - Příspěvky, UZS );
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.10.2019 (13:31:04) Internet UZS Vlada.cz - Pro média NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Konference je zaměřena na aktuální situaci v českém školství, odměňování učitelů, reformu financování regionálního školství, zkušenosti se zavedením společného vzdělávání a chystané
legislativní změny týkající se oblasti školství pro rok 2020.

15. října 2019

TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4

12.00 - tisková konference
12.30 - projev předsedy vlády v rámci bloku Budoucnost českého školství

Kontakt pro média

Tomáš Medek, Odbor komunikace ÚV ČR, 724 845 113
Michaela Urbanová, tajemnice Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 735 751 961

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

SEKCE: Ekonomika a Finance

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.10.2019 (11:08:02) Internet Prezident UZS Parlamentnilisty.cz - Zprávy Tisková zpráva

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Tradiční Týden sociálních služeb ČR, pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který se letos uskutečnil
v termínu 7.–13. října, byl úspěšně zakončen. Během uplynulých 7 dní proběhly po celé České republice konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy,
setkání, ale i celostátní dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.

Hned první den Týdne sociálních služeb ČR, v pondělí 7. října, byly v prostorách opatství Emauzy v Praze vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Cílem soutěže je snaha o
propojení generací a vzájemnou pomoc, odstranění předsudků o stáří a navázání spolupráce mezi školami a domovy pro seniory. Patronkou soutěže se v letošním roce stala herečka Veronika
Žilková Stropnická. Ceny dětským výhercům, kteří nejlépe ztvárnili svůj pohled na stáří, předala náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöckelová, prezident APSS
ČR Jiří Horecký a akademický malíř Kristian Kodet. Hostem byl také velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron, který převzal ceny pro děti v rámci nové mezinárodní kategorie. Slavnostním
vyhlášením provázel Vladimír Hron. Jména výherců a jejich díla najdete ZDE.

Hlavní událostí celého Týdne byl dvoudenní XI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který odstartoval ve čtvrtek 10. října v Táboře. V rámci čtvrtečního bohatého programu, kterého se
zúčastnilo více než 700 lidí, vystoupili například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, senátor Parlamentu ČR Marek Hilšer, emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN
Motol Pavel Pafko, náměstek pro zdravotní péči MZ ČR Roman Prymula či česká herečka a dabérka Ilona Svobodová. Dopoledního programu se zúčastnil i velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron,
za jehož přítomnosti bylo slavnostně představeno Sociální centrum česko-izraelské spolupráce, jež vzniklo pod hlavičkou APSS ČR. Páteční kongresový program byl rozdělen do odborných sekcí,
a to sekce ekonomicko-provozní, sociální a zdravotní. Součástí programu byly i dva workshopy, a to Reforma psychiatrické péče – mýty a skutečnost a workshop Terapie agresivity zážitkem.

V průběhu galavečera, jenž byl předělem dvou kongresových dní, byly slavnostně předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách (certifikát obdrželo 14 zařízení sociálních služeb, z toho
poprvé v historii i dvě slovenská zařízení) a diplomy Certifikovaný manažer v sociálních službách. Udělena byla i Cena APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám, kterou v tomto roce
obdržela Andrea Tajanovská, zakladatelka organizace STROOM DUB, specialistka na komunitní plánování, spoluzakladatelka Institutu vzdělávání, lektorka, vývojářka vzdělávacích programů,
členka redakčních rad časopisů Sociální služby a Listy sociální práce a předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR.

Podrobnější informace o celém Týdnu sociálních služeb najdete na FB APSS ČR (ZDE) a v listopadovém čísle časopisu Sociální služby (ZDE).

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Monitoring médií © 2019 MAXIMUS | info@maximusweb.cz | +420 773 477 078  | www.maximusweb.cz

2. 15. října 2019: Premiér Babiš vystoupí na konferenci Školství 2020   
seznam | nahoru

3. Týden sociálních služeb ČR vyvrcholil opět největším kongresem
poskytovatelů  seznam | nahoru

2/2

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTQ3MDgxNjQsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTQ3MDgxNjQsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTQ3MDgxNjQsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/14708164
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/14708164
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.vlada.cz%2Fcz%2Fmedia-centrum%2Focekavane-udalosti%2F15--rijna-2019-premier-babis-vystoupi-na-konferenci-skolstvi-2020-176866
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTQ3MDM4NTQsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTQ3MDM4NTQsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTQ3MDM4NTQsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/14703854
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/14703854
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Fzpravy%2Ftiskovezpravy%2FTyden-socialnich-sluzeb-CR-vyvrcholil-opet-nejvetsim-kongresem-poskytovatelu-599467
mailto:info@maximusweb.cz
tel:+420773477078
https://www.maximusweb.cz/

	Report: 14.10.2019 07:59:51 - 21.10.2019 07:59:50
	Články v reportu: 3    Duplicitní (Odstraněné): 1
	[ Celkový počet článků: 4 ]
	UZS (3)
	Supertéma: UZS (3)



	1. JAK TO BUDE S PLATY UČITELŮ? Zúčastnil jsem se… Facebook - Příspěvky
	Téma: UZS (1)

	2. 15. října 2019: Premiér Babiš vystoupí na konferenci Školství 2020 Vlada.cz - Pro média
	Téma: Prezident UZS (1)

	3. Týden sociálních služeb ČR vyvrcholil opět největším kongresem poskytovatelů Parlamentnilisty.cz - Zprávy
	1. JAK TO BUDE S PLATY UČITELŮ? Zúčastnil jsem se…
	2. 15. října 2019: Premiér Babiš vystoupí na konferenci Školství 2020
	3. Týden sociálních služeb ČR vyvrcholil opět největším kongresem poskytovatelů

