




















ČSSD 
 
Vnímáte školství jako prioritu s tím, že výdaje na vzdělávání by do roku 2025 měly dosáhnout úrovně 
vyspělých zemí EU, to je 6 procent HDP? 
Podporujeme soustavný růst výdajů na vzdělávání postupně na zhruba 6 procent hrubého domácího 
produktu nejpozději v roce 2025. Co je však podstatné - odmítáme "odkládání" růstu během této doby, 
budeme prosazovat, aby cesta k cíli byla soustavná a abychom se k metě 6 procent blížili soustavně a 
každoročně, nikoliv skokově. 
Kromě financování státním rozpočtem zvýšíme příspěvek na žáka z rozpočtového určení daní a 
založíme fond zaměstnavatelů pro rozvoj duálního vzdělávání a propojování teorie a praxe. 
V oblasti odměňování se aktuálně zaměříme na spravedlivé ohodnocení pedagogů 50 plus (narovnáme 
platové tarify), kteří tvoří většinu v pedagogických týmech, na ohodnocení nepedagogických 
pracovníků ve školách a školských zařízeních (prosadíme samostatnou platovou tabulku). Dokončíme 
zlepšení ohodnocení a podmínek práce u specializačních pozic (například metodiků školní prevence), 
to znamená mimo jiné snížení přímé pedagogické činnosti a zvýšení specializačních příspěvků. 
Zavedeme třídnictví v mateřských školách. Zlepšíme ohodnocení a profesní podporu vychovatelek a 
vychovatelů.  
 
Jakým způsobem byste zajišťovali podporu školám mimo navýšení finančních prostředků? 
Za základní podporu školám považujeme vytvoření standardu pedagogického a nepedagogického týmu 
pro všechny typy škol a předvídatelné národní financování všech pozic - školní psycholog, asistent 
pedagoga, sociální pedagog a tak dále. S tím souvisí plánovaná reforma II regionálního školství, která 
nabrala zpoždění, a zavedení skutečné profesní a lidské podpory pedagogických a nepedagogických 
pracovníků.  
Důležité je zavedení jednoduchých pravidel pro správní řízení a rozhodování ve školách. Obé sníží 
významně administrativní zátěž.  
Budeme pokračovat ve snižování počtu dětí ve třídách, včetně mateřských. To je nutnost pro kvalitnější 
vzdělávání. 
Jakékoliv změny v obsahu učiva, organizaci nebo financování škol chceme dělat transparentně a po 
projednání se školskými odbory a dalšími institucemi ve školství. Potřebné je ustanovení Rady jako 
povinného připomínkového místa podobně jako dnes u vysokých škol. Budeme pokračovat ve zlepšení 
financování a úrovně pedagogických fakult a posilování prestiže učitelského povolání. I nadále hodláme 
trvat na kvalifikovanosti učitelek a učitelů.  
 
Poslanci nestihli schválit novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Máte zájem 
navázat na tuto novelu, která garantuje, aby průměrné platy učitelů byly o třetinu vyšší, než je 
průměrná mzda v ČR? 
Novela zákona o pedagogických pracovnících měla naši plnou podporu v navázání průměrného platu 
učitele na 130 procent průměrné mzdy (jednalo se pouze o jeden pozměňovací návrh). Návrh zákona 
ale obsahoval trojského koně v podobě likvidace kvalifikovanosti učitelů a tím i jejich profese. Tuto část 
Senát nezrušil. Proto jsme celek nemohli podpořit. Tento postoj jsme celou dobu spolu s odbornými 
organizacemi ve školství avizovali. 
Jsme připraveni podpořit uzákonění platového návrhu. Zlepšíme ho o návaznost na vysokoškolsky 
vzdělané zaměstnance a současně zajistíme zákonem skutečné oddělení financí na tarify a nenárokové 
složky platu, plné financování mezd nepedagogických pracovníků pro skutečně spravedlivé 
ohodnocení ve školách.  
 
Považujete za žádoucí, aby příprava legislativních, organizačních případně dalších opatření byla 
transparentní s větším zapojením sociálních partnerů? 
Nesporně. Již jsem to v konkrétních souvislostech zmínila výše. 
 



Je podle vás potřebné zvýšit ochranu pedagogických a nepedagogických pracovníků před agresí ze 
strany žáků i rodičů? Jak reálně naplnit odpovědnost rodičů a samotných žáků za své vzdělávání? 
Navážeme na prosazená práva učitelů v zákoně a zvýšení ochrany před slovními a fyzickými útoky ve 
škole v letech 2016 a 2017, ve spolupráci s odbory a předložíme po projednání s organizacemi ve 
školství návrh na posílení nástrojů škol vůči rodičům a OSPOD a zdravotnickým zařízením a policii a 
návrh na alternativní dočasné plnění školní docházky žáků za účelem plnění vzdělávacích a výchovných 
opatření. Hlavní je prevence, předložíme plán posílení školních metodiků prevence a dalších 
podpůrných profesí, včetně sítě poraden na území republiky (včetně sítě dětských psychologů a 
psychiatrů v gesci ministerstva zdravotnictví). Tento plán musí být předložen co nejrychleji vzhledem k 
dopadům covid 19 do vzdělání žáků a do klimatu škol i pracovních podmínek pedagogů.   
Jaké záměry v oblasti školství byste zařadili do vládního programového prohlášení v případě vaší 
účasti ve vládě (např. problematika inkluzivní legislativy)? 
Vzdělávání a narovnání dopadu covid 19 do vzdělávání vyjednáme jako prioritu. V legislativní oblasti 
předložíme po projednání s odbory "balíček pro školy": 
1. reforma financování II - plánovaný krok standardu pedagogických a nepedagogických týmu ve všech 
typech škol, snížení administrativy, 
2. platové a mzdové ohodnocení pedagogických a nepedagogických pracovníků, 
3. profesní podpora pedagogických profesí, 
4. posílení nástrojů škol pro řešení agresivity a nezvladatelného chování žáků nebo nespolupráce rodičů 
na výchovné vzdělávací cestě žáka. 
  
Považujete za důležité nalézt funkční model středního článku podpory v systému řízení regionálního 
školství, který je v současné době pilotován? 
Střední článek ano. V rovině profesní, metodické a didaktické a právní podpory.  Pilot je třeba převést 
do legislativy. Pro skutečné snížení administrativní zátěže je třeba k tomu přijmout nová jednodušší 
pravidla pro rozhodování ředitelů škol (vyloučit správní řád, přijmout speciální zjednodušená pravidla).  
 
Vidíte potřebu změn v přípravě budoucích pedagogů tak, aby odpovídala novým potřebám a 
požadavkům? 
Navážeme na již posílenou praxi studentů pedagogických fakult, sítě fakultních škol i podporu 
začínajících učitelů, zvýšíme ji. Podpoříme nové akreditace studijních programů v tomto duchu. 
Zajistíme systém financování pedagogických fakult včetně ocenění vědecké činnosti. Zlepšíme 
ohodnocení akademických a neakademických pracovníků ve vysokém školství (což platí nejen pro 
pedagogické fakulty) 
 
Měli byste nějaký nápad, jak zvýšit zájem absolventů ZŠ a jejich rodičů o studium učňovských oborů? 
Navážeme na dosavadní kroky a zavedeme systém kariérního poradenství směrem k žákům i osvětě u 
rodičů. Zvýšíme prostupnost mezi jednotlivými typy škol, zvýšíme možnosti dokončení dalších stupňů 
vzdělání v dálkové či kombinované formě, zejména doplnění maturity a profesního bakaláře. 
Zavedeme systém podpory startu řemesel a učňovských oborů jako živnosti pro absolventy učilišť 
(nenávratné půjčky na vybavení pro start živnosti, odpuštění nebo snížení pojištění, pomoc s 
administrativním startem živnosti a podobně).   
Vedle toho potřebujeme do našeho základního školství přinést více všeobecnosti, to znamená ale také 
určitý návrat k výuce zručnosti a praktičnosti. A to napříč předměty. 
 
Jaká opatření směřující ke stabilitě a perspektivě pracovníků ve školství (pedagogických i 
nepedagogických) chcete prosazovat? 
Viz v předchozích bodech profesní podpora, zákonné zakotvení platů pedagogických pracovníků, 
zvýšení prav, nástrojů pro lepší pracovní klima a podmínek pro vzdělávání žáků. 
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