
Prohlášení stávkujících zaměstnanců ZŠ a MŠ Proseč 

 

Vláda svým jednáním nepřispívá k důstojnému postavení  

zaměstnanců ve školství! 

 
Dlouhodobá neutěšená situace ve školství, neustálé změny vyhlášek, různé úpravy a 

především dlouhodobé nedostatečné financování našeho školství vyvrcholily v posledních 

dnech při jednáních MŠMT a ČMOS PŠ.  

To, že se ministr školství domluvil s premiérem na způsobu navýšení platu pedagogů 

bez ohledu na společné požadavky odborů a sdružení a asociací zaměstnavatelů, ukazuje, 

jakým způsobem si partnerů ve školství váží.  

Ministr školství několikrát v průběhu roku 2019 změnil svůj postoj ke zvyšování platů 

pedagogických zaměstnanců, ani v jednom případě však ne k lepšímu! Z původních prohlášení 

o 15 % pro pedagogy se při vyjednávání nakonec dostal k pouhým 10 % navýšení objemu 

prostředků na platy pro rok 2020. Odbory požadují, aby z tohoto objemu směřovalo 10% 

navýšení do všech platových tříd a stupňů platových tabulek, zbylá část pak do nadtarifních 

složek. 

Ministr školství není ochoten a schopen, přestože byl tento požadavek diskutován a 

podpořen i stranou zaměstnavatelskou, zajistit tento tarifní plat pedagogům, o jejichž podpoře 

tak rád hovoří. 

Ani premiér Babiš, ani ministr Plaga prestiž učitelů nezvyšují, naopak. Neustálými 

zkreslenými údaji o růstu platů učitelů nám škodí. Nikdy jsme od nich neslyšeli výzvu 

směrem k rodičům a celé veřejnosti k jakémukoliv uznání a respektu k naší práci. 

Požadujeme: 

1/ 5 % hrubého domácího produktu pro školství 

2/ výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání 

3/ 130 % průměrné mzdy pro učitele 

4/ neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících 

5/ 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy  

(z toho 10 % do tarifů) 

6/ projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou 

 

Každý pracující člověk chce mít svou práci dobře zaplacenou a my nechceme nic jiného. 

Usilujeme o to, aby naše práce vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců byla ohodnocena 

stejně, jako je to v jiných oborech. 

 

V Proseči 4. 11. 2019 

 

        Stávkový výbor   


