Učitelé by podle Senátu měli od roku 2020 pobírat plat ve výši nejméně 130 procent průměrné
mzdy. Nepedagogickým pracovníkům by se mzda měla meziročně zvýšit o osm procent. Horní komora
tak ve středu podpořila požadavky odborářské petice za kvalitní podmínky ve vzdělávání. Informovala
o tom ČTK a řada dalších médií.

Senát vyzval vládu k zajištění více peněz pro učitele
18.10.2018 Haló noviny str. 02 Z domova
(jad)
Vláda by měla při přípravě státního rozpočtu na rok 2019 vytvořit podmínky pro dosažení výše průměrného
měsíčního platu pedagogických pracovníků v roce 2020 na úrovni minimálně 130 % celostátní průměrné mzdy.
Včera ji k tomu vyzval Senát při projednávání odborářské petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání. Cílem
petice je zvýšení učitelských mezd a také výdajů na vzdělávání. »Petice je reakcí
na dlouhodobě neřešenou nebo jen částečně řešenou situaci financování školství, kdy v období několika vlád
po sobě se spíše slibovalo, než by se přistupovalo k nápravě zhoršujícího se stavu,« řekl senátor Václav
Homolka (KSČM), který byl zpravodajem tisku. Petice podaná v lednu obsahuje 23 058 podpisů. V usnesení,
které podpořilo 48 přítomných senátorů, žádný nebyl proti, žádá horní komora vládu také o to, aby vytvořila
podmínky pro meziroční nárůst průměrného platu nepedagogických pracovníků ve výši alespoň osm procent.
Kabinet by měl také předložit koncepční návrh pravidelného zvyšování prostředků pro vysoké školy tak, aby
se postupně odměňování vysokoškolských pedagogů přiblížilo evropské úrovni, a významně se tak omezil
odliv špičkových akademických pracovníků z vysokoškolských institucí a stále častěji i z ČR. V souvislosti s
deklarovanou prioritou v programovém prohlášení vlády, týkající se navyšování platů ve školství, by měla
vláda podle petentů podpořit vývoj mezd na vysokých školách v letech 2019-2021 tak, aby docházelo k
meziročnímu růstu rozpočtu vysokých škol o zhruba tři miliardy korun během těchto let. »Základem procesu
vzdělávání je učitel, proto bychom mu měli vytvořit
vhodné a potřebné platové podmínky,« dodal Homolka. »Není to investice do učitelů, to je investice do
budoucnosti
této země,« apeloval na senátory Jiří Růžička (bezpp.).
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) potvrdil, že ohledně růstu platů šlo často skutečně jen o plané sliby.
»Ukázalo se ale, že se to stává z deklarovaného slibu slibem naplňovaným,« prohlásil včera před senátory.
Tarifní platy učitelů by měly od příštího roku stoupnout o deset procent. Celkový nárůst objemu platů by měl
být u pedagogů o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent. Celkově by se rozpočet školství v
příštím roce měl zvýšit o 26,6 miliardy korun na 195,7 miliardy korun. I s evropskými dotacemi by pak mohl
činit 205,7 miliardy korun.
Loni činil průměrný plat pedagogů v ČR 31 632 korun, přičemž průměrná mzda v ČR činila 29 504 korun
hrubého měsíčně. Za tři roky by se podle plánů ministerstva měl plat učitelů přiblížit v průměru ke 46 000
korunám měsíčně.

Minimálně 130 procent průměrné mzdy. Učitelů by se podle Senátu měl od
roku 2020 zvýšit plat
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ČTK
Učitelé by podle Senátu měli od roku 2020 pobírat plat ve výši nejméně 130 procent průměrné mzdy.
Nepedagogickým pracovníkům by se mzda měla meziročně zvýšit o osm procent. Horní komora tak ve středu
podpořila požadavky odborářské petice za kvalitní podmínky ve vzdělávání.
Ministerstvo školství by podle Senátu mělo předložit návrh postupu pro zvýšení peněz do vzdělávání. Mělo by
také předložit koncepci pravidelného růstu prostředků pro vysoké školy. Senátoři ve shodě s odbory chtějí
kvůli vyšším platům na vysokých školách v letech 2019-2021 meziročně zvyšovat jejich rozpočty zhruba o tři
miliardy korun. Horní komora chce rovněž po ministerstvu návrh, jak řešit nedostatek mladých učitelů,
lékařů a zubařů na trhu práce.
Vláda v návrhu rozpočtu na příští rok počítá s tím, že tarifní platy učitelů vzrostou o deset procent. Celkový
nárůst objemu platů by pak měl být u pedagogů o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent.
Zástupci učitelských organizací požadují od politiků závazný a kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů.
Více peněz by mělo jít nejen na tarifní platy, ale i na osobní ohodnocení. Školy by neměly být zatěžovány
byrokracií. „Chceme záruky a jasný kontrolovatelný plán, že do roku 2020 by průměrný plat pedagoga měl
dosahovat 130 procent průměrné mzdy ve státě,“ uvedla například Gabriela Hrušková z Učitelské platformy.

Ministerstvo školství bude pro příští rok usilovat o navýšení svého rozpočtu zhruba o 30 miliard korun. Peníze
chce využít na změny financování regionálního školství, pro vysoké školy i na růst výdělků.
Učitelům se tarify zvedly loni na podzim o 15 procent. Loni činil průměrný plat pedagogů v ČR 31 632 korun,
přičemž průměrná mzda v ČR činila 29 504 korun hrubého měsíčně. Za tři roky by se podle plánů ministerstva
měl plat učitelů zvednout v průměru ke 46 000 korunám měsíčně.

Senát se postavil za učitele, souhlasí se zvýšením platů
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ČTK
Učitelé by podle Senátu měli od roku 2020 pobírat plat ve výši nejméně 130 procent průměrné mzdy.
Nepedagogickým pracovníkům by se mzda měla meziročně zvýšit o osm procent. Horní komora tak dnes
podpořila požadavky odborářské petice za kvalitní podmínky ve vzdělávání.
"Ministerstvo školství by podle Senátu mělo předložit návrh postupu pro zvýšení peněz do vzdělávání. Mělo by
také předložit koncepci pravidelného růstu prostředků pro vysoké školy. Senátoři ve shodě s odbory chtějí
kvůli vyšším platům na vysokých školách v letech 2019-2021 meziročně zvyšovat jejich rozpočty zhruba o tři
miliardy korun. Horní komora chce rovněž po ministerstvu návrh, jak řešit nedostatek mladých učitelů,
lékařů a zubařů na trhu práce.
Vláda v návrhu rozpočtu na příští rok počítá s tím, že tarifní platy učitelů vzrostou o deset procent. Celkový
nárůst objemu platů by pak měl být u pedagogů o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent.
Více peněz i na osobní ohodnocení
Zástupci učitelských organizací požadují od politiků závazný a kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů.
Více peněz by mělo jít nejen na tarifní platy, ale i na osobní ohodnocení. Školy by neměly být zatěžovány
byrokracií. "Chceme záruky a jasný kontrolovatelný plán, že do roku 2020 by průměrný plat pedagoga měl
dosahovat 130 procent průměrné mzdy ve státě," uvedla například Gabriela Hrušková z Učitelské platformy.
Ministerstvo školství bude pro příští rok usilovat o navýšení svého rozpočtu zhruba o 30 miliard korun. Peníze
chce využít na změny financování regionálního školství, pro vysoké školy i na růst výdělků.
Učitelům se tarify zvedly loni na podzim o 15 procent. Loni činil průměrný plat pedagogů v ČR 31 632 korun,
přičemž průměrná mzda v ČR činila 29 504 korun hrubého měsíčně. Za tři roky by se podle plánů ministerstva
měl plat učitelů zvednout v průměru ke 46 tisíc korunám měsíčně.

