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VEC: Oznámenie o vyhlásení štrajku, o jeho začatí.
Členská schôdza našej Základnej organizácie za účasti aj nečlenov odborov dňa 8. 11.
2012 schválila uznesenie, ktorým vyhlásila u zamestnávateľa štrajk, ktorý sa začne dňa
26.11. 2012 o 6. 00 hod.
Členská schôdza sa stotožňuje s cieľom štrajku, ako ho vyhlásil Zväz.
Dôvodom vyhlásenia štrajku je, že vláda SR napriek výstražnému štrajku dňa 13. septembra
2012, nerieši dostatočne napĺňanie svojho Programového vyhlásenia pre školstvo v oblasti
finančného zabezpečenia školstva a finančného ohodnotenia zamestnancov školstva.
Cieľom štrajku je obhajovať záujmy a práva svojich členov a zamestnancov škôl
a školských zariadení v SR, aby sa napĺňalo právo zamestnancov školstva garantované
Článkom 36 Ústavy SR, na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a právo na
odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň
a zlepšila ich zlú sociálno-ekonomickú situáciu a pracovné podmienky.
Štrajkom chceme dosiahnuť ako prvé zvýšenie platových taríf všetkých pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov o 10% a zvýšenie platov nepedagogických
zamestnancov o 10%, všetkým od 1. januára 2013.
Ţiadame plnenie Programového vyhlásenia vlády v oblasti školstva tak, aby hospodárske
a sociálne postavenie zamestnancov školstva bolo na úrovni zamestnancov školstva vo
vyspelých štátoch OECD.
Rada školy má nezastupiteľné miesto ako samosprávny orgán školy. Sú v nej zastúpení aj
zástupcovia rodičov, ktorým štrajk spôsobí problémy so zabezpečením starostlivosti o svoje
deti, žiakov školy. Obraciame sa na Radu školy o zaslanie podporného stanoviska
k vyhlásenému štrajku a očakávame, že budete nápomocní pri vysvetlení našich cieľov
rodičom.
S úctou a pozdravom
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