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nám pan premiér Andrej Babiš řekl, že si sice 
uvědomuje ten patnáctiprocentní příslib, ale   

nakonec je možné učitelům přidat jen deset   
procent. Že jde o důsledek zpomalování ekono-

mického růstu. Ostatní státní zaměstnanci měli    
dosáhnout na dvouprocentní navýšení platů.  

Odbory tedy byly konstruktivní: premiérovi jsem 
řekl, že si počkáme na červenec, jak se bude 
ekonomika vyvíjet. A paní ministryně financí  

Alena Schillerová byla velmi férová a reagovala, 
že když se bude ekonomika vyvíjet dobře, že to  

samozřejmě zohlední a bude se snažit najít pro 
učitele peněz více. 

* A výsledek? 

Ekonomice se dařilo dobře, protože paní minis-
tryně v průběhu roku upravila navýšení platů    

pro státní zaměstnance ze dvou na pět 
procent. Ale na učitele už zapomněla... 

Celý rozhovor naleznete na webu svazu zde: 

Rozhovor předsedy Františka Dobšíka 
pro časopis Týden 

Už dlouho nebyly vztahy mezi ministerstvem   
školství a učiteli tak narušené jako nyní. Kantoři    
stávkovali a zvažují další protesty. „Ukazuje se, že 

ministr školství Robert Plaga učinil už řadu kroků 
pro školství vysloveně negativních. Za svůj resort 
vůbec nebojuje,“ říká FRANTIŠEK DOBŠÍK,  

předseda vlivných školských odborů. 

* Poslanci ve druhém čtení zákona o státním 
rozpočtu definitivně odmítli pozměňovací    
návrhy, které by zvýšily platy učitelů o více než 

přislíbených deset procent. Vnímáte to jako 
svou prohru? 

Není to výhra, ale rozhodně to nelze vnímat jako 
prohru. Pro nás bylo klíčové, aby se platy nezvy-
šovaly tak, jak původně navrhoval pan ministr 
školství Robert Plaga. Ten chtěl, aby si učitelé 

polepšili o pevnou částku 1750 korun, následně to 
upravil na 2700 korun. Ale nám stále šlo o to, že 
chceme procentuální navýšení, že není dobré  
stejnou částkou navýšit peníze učiteli základní 

školy jako učiteli střední školy, asistentovi pedago-
ga nebo řediteli školy. 

* Prvotním slibem vlády, kterou k tomu svým 
usnesením vyzvala i sněmovna, bylo přidání 
učitelům o patnáct procent. Nakonec se ale 
platy kantorů zvednou o osm procent v pevné 

složce platu a o dvě procenta v nenárokovém 
osobním ohodnocení. S tímto výsledkem jste 
spokojeni? 

Ne, to samozřejmě nejsme. Tou předchozí odpo-
vědí jsem ale chtěl poukázat na to, že původní 

návrhy ministra školství byly pro učitele dokonce 
ještě horší než konečný výsledek. A ani ten nepo-
kládáme za optimální. Protože na začátku roku 
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měsíčně, vždy v sobotu, a navštěvuje ji přibližně sto 

dětí. Sama bych však na to nestačila – s kolegyněmi 

Monikou Boržíkovou, Kateřinou Lepší Elbaz a      

Dianou Weinberg jsme tak společnými silami založily 

první českou školu na Blízkém východě. 

Kdo je jejím zřizovatelem a jaké jsou její hlavní 

cíle? 

Škola vznikla spontánně a vlastně díky sociálním 

sítím. Napsalo mi pár maminek na Facebook, že mě 

znají z televize a jestli jim můžu poradit s výukou 

češtiny. Na první setkání jsem čekala dvě maminky 

a pár dětí. Sešlo se nás přes padesát a teď už se 

nás schází dvojnásobek. 

Máte výuku rozdělenou také na školní stupně? 

Máme školku, první i druhý stupeň. Děti jsou rozdě-

lené podle věku, ale mnohdy mají velmi rozdílnou 

jazykovou úroveň. Dá to zabrat, udržet pozornost 

všech najednou. Abych je motivovala k mluvení  

česky i po návratu do jejich domovů, otevřela jsem i  

třídu pro jejich izraelské tatínky a vytvořila jsem jim 

z legrace slabikář, kde místo dětských obrázků mají 

fotky modelek. A podle nich se učí nos, pusa, oči, 

uši. Moc je to baví.  

Cílem školy je vytvořit a upevnit vztah dětí k české 
kultuře, tradicím a jazyku. Tato setkání pomohou 
dětem upevnit vztahy i s rodinnými příslušníky, kteří 
žijí v České republice. Když pak přijedou na prázdni-
ny za babičkou a dědou…    
Eva ROKYTOVÁ  
Foto: Archiv Veroniky Žilkové 

Český slabikář pro izraelské táty 

Oblíbená herečka Veronika 

Žilková není dnes jen    

manželkou velvyslance ČR 

v Izraeli Martina Stropnické-

ho, ale – jak se ostatně dalo 

i předpokládat – nezahálí 

ani tady a založila zde    

českou školu.  

Děti, které žijí v různých    

částech Izraele a mají české        

kořeny, díky této škole přišly 

do kontaktu s českým jazy-

kem a vybudovaly si i nová    

přátelství. 

Jak se vám, paní Veroniko, 

žije v Izraeli? 

Krásně. Izrael je země, kde si všichni váží každého 

dne. Většina ze zakladatelů státu přežila holocaust, 

a tak životní radost je tady všudypřítomná. Nezáleží 

jim tolik na věcech jako Evropanům. Mají rádi     

pikniky a večer si donesou židličky do parku nebo 

na pláž, vyndají krabice s jídlem a společně na  

trávě večeří. 

Prvního srpna jste v Tel Avivu založila českou 

školu. Co vás k tomu vedlo? 

Česká škola v Izraeli vznikla na základě dlouhodo-

bé potřeby českých občanů, kteří založili rodiny se 

svými izraelskými partnery a rozhodli se pro trvalý 

život v Izraeli. Jedná se o volnočasovou výuku pro 

děti od dvou do patnácti let. Výuka probíhá dvakrát 

Veškeré informace k pozici stážisty naleznete na portálu ČMOS PŠ  zde:               

 
 

Další články a informace naleznete na 

webu Týdeníku ŠKOLSTVÍ zde:  

Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ  číslo 40/2019 (vyšlo 18. 12. 2019) 

Stáž v mezinárodní organizaci ETUCE 

ETUCE nabízí od 1. února 2020 místo pro stážistu. Jedná se o pětiměsíční 

stáž od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. (Je možnost i desetiměsíčního období). 

ETUCE je hlasem pedagogických pracovníků v Evropě a je reprezentována 132 

odborovými svazy v Evropě, což znamená 11 miliónů učitelů, akademických      

pracovníků a dalších pracovníků v sektoru. ETUCE vystupuje jako reprezentant 

zájmů svých členů vůči institucím EU v Bruselu a snaží se podporovat a koordino-

vat mezinárodní spolupráci mezi svými členskými organizacemi.   

Stážista bude spolupracovat s koordinátorem pro sociální dialog, ekonomickou  
politiku a řízení. Součástí stáže je i spolupráce s ostatními kolegy. Stejně jako u 
ostatních pozic se stážista bude podílet na plnění úkolů spojených s každodenním 
chodem kanceláře. Pracovně bude stážista spadat pod evropskou ředitelku     
ETUCE. Jeho specifické úkoly se budou týkat sociálního dialogu,           

ekonomické politiky a řízení. Pozice je koncipována na celý úvazek.  
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