
Vážený pane premiére, vážení členové vlády ČR, vážení rodiče, vážení pedagogové, vážení 

občané ČR,  

pedagogové Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p. o. tímto vyjadřují své stanovisko            

ke stávce zaměstnanců škol dne 6. 11. 2019.  

Stávku považujeme za prostředek kolektivního protestu a vyjádření nespokojenosti                

se stavem školství v ČR, nespokojeností s postavením pedagogických pracovníků v naší 

společnosti a nespokojeností se systémem odměňování a nastavení platů pedagogických 

pracovníků a zaměstnanců ve školství. 

Do stávky jsme se zapojili formálně, školní provoz zůstal nepřerušen, abychom nenarušili 

vzdělávací proces svých žáků. 

Nicméně ve svém stanovisku chceme vyjádřit znepokojení nad vývojem českého školství, 

které se zmítá v neustálých změnách kladoucích velké nároky na práci učitelů. Veškeré 

společenské procesy se promítaly a stále promítají a zasahují do práce učitelů. Neustále        

se zvyšuje psychická zátěž učitelů, neboť se podílejí na řešení situací v součinnosti s dalšími 

institucemi (OSPOD, Policie ČR, soudy…) v souvislosti s narůstajícím agresivním chováním 

žáků, kteří jsou nebezpeční sobě i svému okolí. Školám chybí další podpůrný personál – 

psycholog, etoped, pomocný učitel, právník…  

Školství je dlouhodobě podfinancované. Ministři školství a polistopadové vlády nedokázali 

jako svou prioritu tento stav průběžně zlepšovat. Kroky současné vlády hodnotíme jako 

vstřícné, ale nelze z nich ustupovat, neboť platy učitelů jsou stále pod průměrem 

vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR. Je až smutné, že učitelský manželský pár, chce-li založit 

rodinu, spadne svou životní úrovní na roveň lidí, kteří ani práci nevyhledávají a žijí ze státních 

podpor. 

Nedostatečně je zajištěn i provozní personál školy, který provádí ekonomické, personální           

a technické i právní zajištění chodu školy a administrativa neustále narůstá. 

Proto plně podporujeme a ztotožňujeme se s požadavky Pedagogické komory: 

5 % hrubého domácího produktu pro školství 

výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání 

130 % průměrné mzdy pro učitele 

neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících 

15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy  

(z toho 10 % do tarifů) 



 


