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Z domova

Haló, tady Impulsovi
od 8.00 hodin na Rádiu Impuls

ŽIVÝ ROZHOVOR
Jan CIna
herec

BOGATYNIA S velmi rozpačitými
dojmy odjížděli účastníci včerejší-
ho veřejného projednání k dalšímu
rozšíření hnědouhelného dolu
Turów. Ten sice leží v Polsku, jeho
rozšíření ale velmi ovlivní život na
české a německé části hranice.
„V dokumentu o vlivu další těžby
na životní prostředí je hodně rozpo-
rů a nesmyslů. Například že hluk
a polétavý prach se zastaví na hrani-
cích a k nám už se nic nedostane.
Bohužel, jednání tady v Bogatyni
nás našich obav nezbavilo, spíš na-
opak,“ uvedl hejtman Libereckého
kraje Martin Půta. Liberecký kraj
tak bude podávat dalších 18 stran
připomínek, které budou čeští
a polští experti projednávat začát-
kem října.
Velké výhrady měli rovněž ně-

mečtí a polští zástupci hnutí Green-
peace. „Ten důl odvodní krajinu, ni-
kde není řečeno, jak se tomu zabrá-
ní. Stejně tak se nepracuje s opatře-
ními proti sesuvům půdy. Hned
u dolu jsou vesnice, které jsou tím
už dnes dotčeny,“ uvedl Wolfgang
Domeyer ze saské Žitavy.
Turówu končí koncese v dubnu

2020. Majitel dolu – firma PGE –
proto usiluje o získání povolení
k další těžbě. Zásoby uhlí tam jsou
ještě na 25 let. Ekologové ale chtějí,
aby se důl příští rok zastavil. (paj)

Veronika Valíková
bývalá češtinářka na gymnáziu
Problém učitelských platů nebude
vyřešen nikdy. Vždy budou pod-
hodnoceni ti dobří, kteří své práci
věnují i víkendy, a nadhodnoceni ti,
kteří to do školy chodí „přežít“. Na
církevní škole jsme měli nižší platy.
V posledním roce se to zvedlo asi
na 26 až 27 tisíc čistého. Ale ani ko-
legové z jiných škol nemají avizova-
né třicetitisícové platy. Možná by
bylo dobré zjistit, na jaké platy pení-
ze jdou, jestli skutečně doputují na
učitelské účty.

IlonaNěmcová
ředitelkamělnického gymnázia
Průměrný plat pedagogů včetně
všech příplatků v hrubém je na
naší škole 38 909 korun. Nástupní
plat je 28 630 korun. Zatím tedy ne-
mohu říct, že bych tu měla za dveř-
mi řady učitelů, kteří by se hlásili
o místo, a bude to pro mě dost váž-
ný problém, protože právě třeba
profesory matematiky mám v dů-
chodovém věku a nevím, jak ještě
dlouho budou pracovat.

Podněcování k nenávisti

Extajemník SPD
nadával Romům či
gayům. Trest platí
Pražský městský soud včera potvr-
dil bývalému tajemníkovi SPD Jaro-
slavu Staníkovi roční podmíněný
trest kvůli výrokům, které pronesl
ve sněmovní restauraci na adresu
homosexuálů, Romů a Židů. Napří-
klad uvedl, že „buzeranti a lesby
jsou nemoc a měli by se střílet již po
narození“. Prohlásil údajně, že by
se homosexuálové, Romové a Židé
měli posílat do plynu. Staník jakéko-
li trestné jednání odmítal. (ČTK)

Soud

„Homeopatie není
zdravotní služba“
Homeopatie nenaplňuje znaky
zdravotní služby, její účinky ne-
jsou vědecky prokázané. Pokud ne-
lze homeopatii poskytovat podle
uznávaných medicínských postu-
pů, pak se nemůže jednat o zdra-
votní službu, rozhodl Nejvyšší
správní soud. Rozhodnutí nezna-
mená, že by homeopatie měla být
vymýcena. Jen na ni nedopadá zá-
kon o zdravotních službách. (ČTK)

Prach se zastaví
na hranici,
uklidňují Poláci

Pokračování ze str.1
Samotná výše nástupních platů ale
není tak velký problém jako per-
spektiva, jakou před sebou mladý
učitel má. Ta ale není ve srovnání s
jinými profesemi, kterýmmůže dát
přednost, nijak oslnivá. Rozdíl ve
výši tabulkového platumezi začína-
jícím učitelem a učitelem před dů-
chodem je nyní zhruba deset tisíc
korun.
Na rozdíl od svých vrstevníků, kte-

ří pracují v jiných profesích, se při-
tom k podstatně lepšímu výdělku
mladí učitelé nemají šanci propra-
covat dříve díky tomu, že by byli ve
své práci dobří.
Objem prostředků, který mají ře-

ditelé škol na to, aby mohli odmě-
nit ty nejlepší, je malý. „Rozdíl
mezi dobrým a špatným učitelem

je dneska 800 korun,“ míní Jirásko.
To potvrzují i mezinárodní srovná-
ní, v nich čeští učitelé vyčnívají ne-
jen nízkými platy, ale i platovým
rovnostářstvím. Na rozdíl od kole-
gů z jiných zemí berou čeští učitelé
stejného věku a praxe podobně.

Přidáno všem
„To může být pro učitele, kteří do
své práce vkládají spoustu energie
a domů si přitom odnesou stejně
jako jejich kolegové, demotivující,“
míní gymnaziální učitelka a před-
sedkyně Učitelské platformy Petra
Mazancová. Většina peněz, které
učitelé v posledních letech dostali
navíc, šla do tarifů, tedy na zvýšení
základních platů všem.
Podle mluvčí ministerstva škol-

ství Anety Lednové by bylo ideální,

aby měl ředitel školy z objemu pe-
něz, které mu stát posílá na mzdy
pro pedagogy, k dispozici alespoň
20 procent na nenárokové složky
platu. Tedy třeba právě na odměny
pro ty učitele, kteří odvádějí ve ško-
le výjimečnou práci. S tím souhlasí

i ekonom Daniel Münich, podle něj
by na osobní ohodnocení mělo jít
minimálně 15 procent, tedy zhruba
dvojnásobek. Nepočítá do toho ale
například příplatky za třídnictví.
Nyní se jedná, jak se mezi učitele

rozdělí lednové navýšení. Ministr
školství Robert Plaga v pondělí na
jednání tripartity navrhl, aby každý
učitel dostal přidáno z částky zhru-
ba 3 500 korun na hlavu navíc, kte-
ré resort na platy pošle, přímo jen
polovinu, tedy 1 750 korun. Zbytek
by pak šel na příplatky a odměny.
Odbory jsou ale proti, chtějí rovnos-
tářsky všechno do tarifů.
Větší volnost v rozhodování

o výši platu by přitom ředitelům
mohla pomoci ve škole udržet ne-
jen dobré učitele, ale také zajistit vý-
uku předmětů, pro které se pedago-

gové dlouhodobě hledají obtížně.
Typicky jde o učitele přírodních
věd nebo výpočetní techniky.
„Matematika, fyzika, informační

a výpočetní technika. To je pro nás
nejpalčivější. V soukromých fir-
máchmají lidé v IT dvakrát vyšší ná-
stupní plat,“ připomíná ředitelka
mělnického Gymnázia Jana Pala-
cha Ilona Němcová. Ta je navíc při
hledání učitelů těžko konkurence-
schopná i proto, že z Mělníka se dá
dojíždět za lepší prací do Prahy.
Záměry ministerstva ale narážejí

na minulé zkušenosti učitelů, kteří
teď nevěří tomu, že peníze slíbené
politiky na odměny skutečně dora-
zí až k nim. Opakovaně se totiž stá-
valo, že školy zvýšení nákladů jinde
kompenzovaly snížením právě
těch zmíněných odměn.

Jaroslav Jirásko
ředitel základky, Lázně Bělohrad
Tady se z učitelského platu dá
dobře vyžít. Velkým zaměstnavate-
lem jsou tu lázně, kde dělá 80 pro-
cent lidí za minimální mzdu.
Je škoda, že se nepracuje na kari-
érním řádu. Dodneška se polovina
učitelů nedomluví ani anglicky. Řek-
něte, kde by to prošlo v jiné profe-
si? Proto my jako asociace ředitelů
chceme na rozdíl od odborů, aby
se tolik nenavyšovalo v tarifech,
ale peníze šly do odměn.

Čeští učitelé vyčnívají
nejen nízkými platy,
ale i platovým
rovnostářstvím.

DanielMünich
expert na školství, CERGE-EI
Výrazné zvýšení platů je pro kvalit-
nější školství podmínkou nutnou,
ale nikoliv postačující. Změna se
bez kvalitně připravených lidí, kteří
v budoucnosti nahradí dnešní po-
měrně starý učitelský sbor, neobe-
jde. A aby přišli, musí mít výhled so-
lidně placené profese s možností ka-
riérního růstu. Výhled výrazně vyš-
ších platů v relaci k vysokoškolsky
vzdělaným z jiných oborů musí být
dlouhodobý a věrohodný a to zatím
není, slib sahá jen do roku 2021.

Učitelé si polepší

Marek Výborný
šéf KDU-ČSL, do léta dějepisář
I jako poslanec jsem učil na gymná-
ziu na malý úvazek dějepis. Kdy-
bych naplno učil, s osmnáctiletou
praxí bych teď měl tak 37 až 39 ti-
síc korun, tedy průměr. Platy učite-
lů se daří zvyšovat, jenže rostou
i všude v jiných oborech.
Ale to není všechno. Vytvořila se
představa, že školství zachrání zvý-
šení platů, ale to je liché. Třeba ře-
ditel by se měl víc věnovat mana-
žerské pozici pedagogické, zatím-
co dnes je to spíš takový provozák.

INZERCE

Deset tisícRozdíl v platumezi učite-
lemmladýma před důchodem. Ilu-
strační foto:Martin Veselý, MAFRA


