
Průměrný plat v regionálním školství 43 000,- Kč považujeme za závazný slib 

 

Vedení Asociace ředitelů gymnázií ČR a vedení Unie školských asociací CZESHA se sešly, aby projednaly 

současnou situaci v regionálním školství a dohodly se na dalším společném postupu. 

„Naší rolí a ambicí není vstupovat do politických vod, jsme profesními organizacemi, a takto jsme se 

chovaly a chovat budeme. Nicméně jako ti, kteří jsou odpovědni za kvalitu vzdělávání, konstatujeme, 

že zásadním problémem je platová úroveň pracovníků našeho školství. Chceme kvalitního učitele, 

pracovníka? Musíme ho kvalitně zaplatit! Situace v regionálním školství je již kritická, platy učitelů 

nejsou konkurenční ani motivační. Pokud nebude současná situace řešena, hrozí školství kolaps!“ 

A fakta to potvrzují: 

• Ve školách chybí okolo 5 000 učitelů, školy nemůžou „zavřít“ výuku některých předmětů jako 

lékaři oddělení v nemocnici. 

• Společnost postrádá u absolventů lepší přírodovědné kompetence, ale nám chybí zejména 

učitelé fyziky, informatiky, matematiky, chemie, ale také praktického vyučování. 

• Chybí ti, kteří vytváří základy pro budoucí vzdělávání – učitelé 1. stupně. 

• Cesta ke kvalitě vzdělávání vede přes kvalitní, dobře zaplacené učitele. 

• Nástupní plat vysokoškolsky vzdělaného učitele je 22 140 Kč, po dvou letech praxe 23 100 Kč 

a před odchodem do důchodu 29 500 Kč. 

• Učitelé jsou nejhůře placenými vysokoškoláky v České republice. 

• Čeští učitelé jsou nejhůře placenými učiteli v rámci OECD. 

• Kuchařky ve školních jídelnách, uklízečky, administrativní pracovníci jsou součástí našich týmů. 

Zůstanou nám s průměrným platem 14 000,- Kč? Nepotřebujeme je v obchodních řetězcích či 

Amazonech, ale ve škole. 

 

Vyzýváme vládu a politickou reprezentaci státu, aby co nejdříve výrazně navýšili platy učitelů a aby byl 

splněn slib ministerstva školství, že průměrný plat učitele bude v roce 2020 ve výši 43 000 Kč.  
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