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Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií ČR
k personálnímu zajištění vyučování ve školách a současnému stavu
odměňování učitelů
Asociace ředitelů gymnázií ČR se na konferenci, která se konala ve dnech 14/3-16/3 ve Zlíně, zabývala aktuálním
stavem odměňování učitelů a personálním zajištěním. Jedním z výstupů konference je i toto prohlášení.
AŘG ČR s maximálním možným důrazem upozorňuje Vládu ČR, Parlament a občany České republiky, že
situace ve školství je kritická. Personální situace ve školách se neustále zhoršuje. Ředitelé škol zajišťují
výuku s velkými obtížemi. Ve školách chybějí nejen učitelé přírodovědných oborů – matematiky, fyziky,
chemie, ale velké problémy jsou též se zajištěním výuky ICT.
Není současně perspektiva, že by se tato neutěšená situace v dohledné době jakkoliv zlepšila. Na fakultách
vzdělávajících učitele studuje v odpovídajících oborech a aprobacích zlomek potřebného počtu studentů.
Do důchodu odchází ročně řádově více učitelů, než kolik jich opouští vysoké školy. Velký počet absolventů
fakult vzdělávajících učitele do praxe ve školách na pozice učitelů vůbec nenastoupí.
Přestože je školství a vzdělávání dlouhodobě proklamovanou prioritou, přes jasná prohlášení mezinárodně
uznávaných ekonomů, přes výsledky odborných studií i snahu profesních asociací se potřebné změny
nedějí. Ke studiu pedagogiky na vysokou školu odchází stále nejslabší třetina maturantů, společenská
prestiž učitelů klesá. Odměňování práce učitelů se pohybuje výrazně pod republikovým průměrem
ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a Česká republika je v tomto ukazateli na chvostu
vyspělých nejen evropských zemí. Nároky na práci učitelů přitom neustále rostou, zvyšuje se jednoznačně
odpovědnost školy, ředitelů a učitelů za budoucnost země. Učitelé i část společnosti si to velmi dobře
uvědomují.
V takto neuspokojivé situaci AŘG ČR vnímá pozitivně snahy ministryně školství o zvýšení platu učitelů a
snahu získat prostředky ze státního rozpočtu pro další období. Upozorňujeme však, že výše uvedené
problémy nevyřeší 10% navýšení platu učitelů, o nichž ministryně hovoří. I případný úspěch při vyjednávání
s ministerstvem financí v této věci je nutné vnímat pouze jako první nesmělý krok ke srovnání dlouhodobě
neúnosného, ve společnosti tolerovaného stavu.
AŘG se upozorňuje, že adekvátní příjem učitele by se měl pohybovat minimálně na úrovni průměrného
platu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, rozhodně by učitelství nemělo být i nadále podprůměrně
hodnocenou profesí na úrovni 50% platu vysokoškoláků v ČR.
AŘG ČR vyzývá proto všechny kompetentní orgány, aby v co nejkratší době učinily kroky, které srovnají
příjmy učitelů s ostatními vysokoškoláky, aby učinily kroky, které zaručí, že na pedagogické obory se
budou hlásit výrazně lepší maturanti, než je tomu v současné době. Jedinou cestu k tomuto cíli pak AŘG
ČR spatřuje ve skokovém navýšení platů učitelů. Pouhé kopírování procentuálního růstu mezd v dalších
odvětvích disproporci nejenže neodstraní, ale ještě ji zvětší.
AŘG ČR apeluje též na všechny občany České republiky, aby se problematice školství věnovali a vnímali
problémy, které ohrožují kvalitu vzdělávání, a tudíž i vlastní budoucnost naší země.

V Praze dne 18/3/2016
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