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Plna chápeme, že ani Českou republiku neminuly projevy a· dOsledky globáinf eKonoň1i'Ck-er---
krize. Kjejimu překonání se musf hledat řešeni a přijímat účinná protikrizová opatřeni,
v jejichž rámci bude nutné vynakt~ zvýlenó finanční prostředky na plclronánl nově
vmikajíclch ekonomických a sociálních problém.d.
Nemělo by tak ale být ov žádném případě ~iněno na úkor již nyni nedostatečných finančních
prostfcdků určených v.e stitnfm rozPočtu na vzděláVání. Vždyť i tato ~]áda ve svém
prohtá§ení vy,jadfqje podporu Ikolstvf jako jedné z klíčových oblasU pro růst
konkurenceschopnosti a rozvoj společnosti.

Vyzýv4me vl6du ČR a dallf llstavuf ~lnitele, aby pcělivě vátill dalli kroky
v protikrizovýeh opatfeDIch pro udJ'Žem ekonomické ,tabllty na5f zemi.
Ud4me vl'du a ůltavlÚ orgány,
)o aby při rozhodováni o podobě státnfho rozpočtu na rok 20101 ale i na dallf období
dollo ke z1eplen[ podmfnek'VzdHáváni pro Uky a studenty, aby absolventi. škol
.I,..ultli ~v!šuě v~w lUl uhu práce;
.
» aby podmínky práce učitclA a ostatních školských pracovníkd byly ddstojné a
motivBČní, aby zajišťovaly odpovídající prestiž tomuto povolání;
» aby zajistily i v této krizové době dostatečné finanční zázemí Ikol, aby se nale děti
učily v blodemlell ikol-'eh I adekvátnfmi u~ebními pOlllůckaDŮ, aby pojem
vzdělanostní spol~ost nebyl pouhou frázL
Ob6v'me se. že každý odklad skutečně odpovědného ře~n[ se 'V budoucnu nepfbniv6 projeví a bude
pffčipou stagnace. Očekáváme od nalich del1lOkfa.ticky ustanovených t.lÍstupe6 moudrý a prozfravý
ptlstup k obsahu t6to petice.

v$'rar;c dne 24. tIcnDa 2009
Jméno

za ČcskomonvBtý odborový svaz praco"'Ili.Ubllstvf
Mgr. 11ranlilCk )) Ob i ( k, pl'ed.seda
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Peti&1f výbor:

Mu. F1'8I1tHck Poblílt
Mgr. Marlt6ta Vond~o\l'

Mgr. Vé.clav Pici
JD16nem petj&tfbo vjborujedn4 F. Dobšlk
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ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRAcoVNíKů ŠKOLSTVÍ
náměstí W.

Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 Ol Praha 1
Vaše

Naše čj.

č.j.

Vyřizuje

Doležalová

Věc: Předání

VPraze dne
6.10.2009

podepsaných petičních archů

)
V rámci petiční akce "Vzděláváním proti krizi", kterou vyhlásil ČMOS pracovníků
školství dne 24.6. 2009, obdržel petiční výbor ke dni 5. 10.2009 celkem 2939 podepsaných
archů se 75 603 podpisy.
I. část petičních archů adresovaných Senátu Parlamentu ČR odevzdal petiční výbor dne 6.

10.2009.
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Mgr.,

Fr~ek Do~šík

předseda CMOS PŠ
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