
Prohlášení profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací ČMOS PŠ 

Poslední aktivity ministra školství 
 

Členové profesní sekce odborového svazu vyjadřují zásadní nesouhlas s posledními aktivitami ministra 

školství Roberta Plagy. 

Bez projednání se sociálními partnery ministr školství předložil novelu nařízení vlády o platech, jež zcela 

rezignovala na kvalitní ohodnocení náročné práce pedagogických pracovníků během pandemie. 

Přestože vnímáme snahu vlády o zlepšení platových podmínek zaměstnanců ve školství, ministr školství 

nevyužil možnosti ocenit všechny pedagogy, které mu zvýšený objem prostředků na platy nabízel, a 

vyvolává ve veřejnosti dojem, že vedení škol musí v tomto období mnohem více rozlišovat mezi 

kvalitními a nekvalitními zaměstnanci. Přitom stávající poměr rozdělení finančních prostředků 

v průměru cca 80 % na tarifní platy a 20 % na nadtarifní složky považuje již za dostatečný nejen naše 

profesní sekce, ale také představitelé zaměstnavatelů sdružení v asociacích ředitelů. Lze se tak 

důvodně domnívat, že navýšení nadtarifních prostředků není určeno na spravedlivé ohodnocení 

zaměstnanců, ale především na sanování nedostatečného finančního zajištění společného vzdělávání, 

jako rezerva pro neočekáváné výdaje spojené s pandemií a další výdaje nesouvisející s odměňováním 

zaměstnanců. 

Skutečnost, že u nepedagogických pracovníků došlo k nulovému zvýšení platového tarifu, považujeme 

za neodpustitelné selhání ministra školství a jeho výraz absolutního nepochopení fungování škol a 

školských zařízení. 

Za velmi znepokojivé považujeme zjištění, že bez snahy o sociální dialog a bez úsilí řešit připomínky od 

partnerů, je většina legislativních aktivit MŠMT namířena proti zlepšení praktického života ve školách 

a školských zařízeních. Kroky ministra školství v oblasti společného vzdělávání jdou přímo proti 

zaměstnancům i žákům a připravují další nejistotu pro vedení škol. 

Situace, kdy ministr školství v médiích svými prohlášeními vyvolává ve veřejnosti dojem, že pracovníci 

ve školství musí být spokojeni, že to, co činí, je v souladu s názory vedení škol i běžných zaměstnanců, 

je alarmující. Není tomu tak, a proto považujeme za nezbytné upozornit, že nesouhlasíme s aktivitami 

„našeho“ ministra školství nejen v oblasti platů, ale i dalších legislativních aktivit. 
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