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Platy se nezvyšují samy
Čertovo kopýtko úspěšné strategie
Školské a vysokoškolské odbory se spojily, aby zlepšily postavení pedagogů a podmínky pro rozvoj kvalitního vzdělávání u nás. Vše za podpory veřejnosti,
škol, univerzit a dalších organizací, kterým není osud
českého školství lhostejný. Toto je stručný popis událostí, které můžete v posledních měsících sledovat
zejména v médiích.
Role odborových organizací je společná - zlepšovat
postavení pracujících, hájit jejich zájmy, spoluvytvářet
dobré zázemí. Vyskytují se odlišnosti podle oborů,
kde působí. Ve školách jsou výše platů i materiální
zabezpečení pro kvalitní práci mnohem více závislé
na státním rozpočtu a rozhodování vlády než
v soukromých továrnách. I proto se může mnoha pracovníkům školství jevit zlepšování jeho financování a
zvyšování platů jako proces, který se odehrává někde
v Praze a na který nemají vliv. Jde o nebezpečný
omyl. Platy se rozhodně samy nezvyšují, nejde o blahovůli vedení státu. Vedli jsme řadu jednání s vládou,
politickými stranami, na tripartitě, s univerzitami... Využili jsme příznivé politické situace i zájmu veřejnosti
o stav školství.
V tomto okamžiku snad není v Čechách politik, který
by si veřejně troufl říci, že školství není prioritou. Rozhádaná politická scéna se však vyznačuje pragmatismem, který dohlédne sotva na konec jednoho volebního období. Našimi cíli jsou rozvoj, kvalita a stabilita
českého školství v čase daleko přesahujícím tyto
omezené výhledy.

Jedná se o řadu bitev, které musíme sami i společně
s kolegy svést. Příkladem může být poslední úspěšný
počin - dohoda školských odborů s ministerstvem
školství o navýšení peněz na platy učitelů v letech
2019 až 2021. Blíží se cíl, aby průměrný plat pedagoga dosáhl úrovně 130 % průměrné mzdy v ČR. Dohodu o financování ještě musí schválit vláda, nyní
v demisi, pokud vláda padne, budeme atakovat tu
následující… Zde je i čertovo kopýtko zatím úspěšné
strategie. Platíme daň za neustálé nekoncepční zásahy, jejichž obětí se stalo naše školství. Přes řadu
úspěšných bitev lze nakonec prohrát válku, polevímeli v tlaku na prosazení užitečných změn. Nepolevíme.
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

Odhad výsledků odměňování pedagogických pracovníků v roce 2017
Odbory v propočtech vývoje platů ve školství vycházejí z údajů za všechny pedagogické pracovníky, nikoli
pouze za vysokoškolsky vzdělané pedagogy, protože
zastupují i vychovatele, učitelky mateřských škol, učitele odborného výcviku... Při propočtech jsme nepočítali s takovým nárůstem např. počtu asistentů (ze
7302 na 10705), jejichž odhadovaný průměrný plat za
rok 2017 dosáhl 19 766 Kč.
Pedagogové celkem dosáhli průměrného
platu 30 520 Kč, což je o 200 Kč méně než byla
prognóza pro loňský rok. MŠMT zatím konečné
výsledky nezveřejnilo, údaje jsou předběžné (zřejmě
se ale nebudou výrazně lišit). Pedagogové dosáhli asi
103,5 % k průměrné mzdě v národním hospodářství.
Učitelé ZŠ za rok 2017 dosáhli 32 850 Kč, to je
111,3% k průměrné mzdě. Učitelé SŠ za rok 2017
dosáhli 33 183 Kč tedy 112,5% k průměrné
mzdě. Speciální pedagogové 32 964 Kč tedy 111,7%.
U pedagogů celkem musíme vyčkat na zveřejnění
dalších oficiálních zpřesněných výsledků.

Rozhodující pro další vyjednávání bude, jak porostou platy v roce 2018. Pokud dojde
k dynamičtějšímu trendu, propočty upravíme a požadavky navýšíme. Budeme požadovat naplnění veškerých příslibů ve vládním prohlášení (byť zatím vlády bez důvěry) a v doporučení Poslanecké sněmovny PČR vládě. Nároky na zvýšení platů uplatníme
již v letošním roce, a to i s ohledem na výsledky
vývoje ekonomiky.
V přiložené tabulce na straně číslo dvě tohoto
čísla e-Zpravodaje se nachází rámcová predikce,
u níž se propočty ministerstva školství shodují
s propočty odborového svazu.
Celý článek a tabulku v elektronické formě
naleznete i na webu ČMOS PŠ zde:
Poslední tiskovou zprávu ministerstva
školství se stanoviskem ministra v demisi k
financování nárůstu platů a reformy školství
naleznete na webu ministerstva zde:

Odhad nárůstu mezd v NH a platů pedagogických pracovníků 2015 - 2020
Národní hospodářství
2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,4

6,9

7,1

4,7

4,2

1 108

1 925

2 100

1 500

1 400

26 467

27 575

29 500

31 600

33 100

34 500

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,3

8,1

11,3

17,9

15

1 429

2 308

3 479

6 153

6 053

Nárůst % oproti
předchozímu roku
Nárůst Kč
Dosažená průměrná mzda

RgŠ pedagogové
Nárůst % oproti
předchozímu roku
Nárůst Kč
Dosažená průměrná mzda

26 987

28 416

30 724

34 203

40 356

46 409

Relace k průměrné mzdě v
NH (= 100)

102

103

105

108

122

134,5

Evropa oceňuje boj i úspěchy českých školských odborů
Evropská ředitelka organizace ETUCE
(Evropská odborová komise pro vzdělávání)
Susan Flocken veřejně ocenila úspěšné aktivity a
rozhovory českých školských odborů s představiteli
české vlády a politické scény, vedené snahou zajistit
v českém školství podmínky pro kvalitní vzdělávání
do budoucna a zlepšit postavení jeho pracovníků.
"Blahopřeji Českomoravskému odborovému svazu
pracovníků školství a Vysokoškolskému odborovému
svazu k tomu, že jejich obrovské úsilí bylo odměněno. Pouze účinný sociální dialog a plnění odpovědností vlád mohou vést k pozitivním změnám jak ve
vzdělávání, tak ve společnosti jako celku, " prohlásila
Susan Flocken ve zprávě, kterou lze nalézt na webových stránkách ETUCE.

Petici za kvalitní podmínky pro vzdělávání, pod kterou se podepsalo 23 058 lidí, předali předsedovi vlády v demisi Andreji Babišovi předseda ČMOS PŠ
František Dobšík (vlevo), místopředsedkyně ČMOS
PŠ Markéta Seidlová a předseda Vysokoškolského
odborového svazu Petr Baierl.

Ve zprávě je zmiňováno i úspěšné jednání školských
a vysokoškolských odborů se současným premiérem
v demisi Andrejem Babišem, kterému byla 12. ledna
2018 předána zástupci odborů petice, požadující zajištění dalšího rozvoje školství. A. Babiš reagoval prohlášením, že vláda považuje školství za prioritu.
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Celou zprávu v anglickém jazyce naleznete
na webových stránkách ETUCE zde:
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