CZK/EUR
26,295 +0,09 %

CZK/USD
23,530 +0,03 %

DJI
21394,76 -0,01 %

PX
980,68 -0,77 %

MACRON VERSUS
VISEGRÁD

HARRY POTTER
SLAVÍ 20 LET

PŘÍLOHA PODNIKÁNÍ

JAK NA ÚSPĚŠNÝ
FRANŠÍZING

6

PRVNÍ JEDNÁNÍ S LÍDRY
STÁTŮ VISEGRÁDSKÉ
ČTYŘKY DOPADLO SMÍREM

MALÝ ČARODĚJ
OVLIVNIL SMÝŠLENÍ
CELÉ MLADŠÍ GENERACE

OSM RAD, JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM
FRANŠÍZANTEM A FRANŠÍZOREM

STRANA

DAX
12733,41 -0,47 %

FTSE
7424,13 -0,20 %

STRANA

5

POSLANCI BUDOU SCHVALOVAT KARIÉRNÍ ŘÁD, JEDNÁ SE I O ROZPOČTU

Čeští učitelé berou nejmíň v EU
Luboš Kreč, Markéta Hronová
autori@economia.cz

K

dyž před 15 lety nastupova‑
la na post ministryně škol‑
ství tehdejší nejpopulárněj‑
ší politička Petra Buzková
z ČSSD, slibovala, že během tří let
budou učitelé brát 130 procent
průměrné mzdy v Česku. Minulý
týden, když odcházela kvůli skan‑
dálu s rozdělováním sportovních
dotací ministryně Kateřina Vala‑
chová (také z ČSSD), opět hovořila
o tom, že kantoři by do tří let měli
dosáhnout na 130 procent průměr‑
ného platu. Máloco dokládá bezrad‑
nost situace v českém školství jako
porovnání těchto dvou vyjádření.
Aktuálně si učitel ze základní
nebo střední školy přijde v průmě‑
ru zhruba na 107 procent průměrné
mzdy. Oproti roku 2002 je to jen
nepatrné vylepšení, tehdy to bylo
asi 101 procent. „To je velmi málo
s ohledem na to, že většina českých
zaměstnanců nemá vysokoškolské
vzdělání, jak ho naopak mají a dnes
musí učitelé mít,“ zdůrazňuje ex‑
pert na školství Daniel Münich,
který se tématu platových podmí‑
nek pedagogů dlouhodobě věnuje.
Na chvostu
Ve studii, kterou ve spolupráci
s HN sestavil, navíc poukazuje, že
čeští učitelé jsou na tom nejhůř
jak v EU, tak v rámci OECD, jež
sdružuje nejvyspělejší země světa.
„Průměrné platy českých učitelů
na základních školách jsou v re‑
laci k průměrným platům ostat‑
ních vysokoškolsky vzdělaných za‑
městnanců nejnižší,“ říká Münich
z think‑tanku IDEA při ekonomic‑
kém institutu CERGE‑EI.
Vloňskémrocebyl průměrnýmě‑
síční plat učitelů na základních ško‑
lách těsně pod 30 tisíci korunami,
zatímco vysokoškoláci v soukromé
sféře, kde se jich pohybuje naprostá
většina, si průměrně vydělali téměř
50 tisíc korun. Podstatně lépe než
učitelé ale na tom byli i lidé s uni‑
verzitním titulem ve veřejné sfé‑
ře – tam průměrná mzda přesáhla
37 tisíc.
„V roce 2016 o potřebě výraznější‑
ho zvyšování učitelských platů za‑
čala častěji hovořit vláda. Následně
rozhodla o výhledu jejich navýše‑
ní. Ve stejném období však výrazně
zvyšovala i platy většiny ostatních
zaměstnanců veřejného sektoru
a mzdy rostly i v sektoru podnika‑
telském,“ připomíná Münich.

ČEŠTÍ UČITELÉ A PLATY (údaje v procentech)
LUCEMBURSKO

V porovnání platů učitelů z prvního stupně základních škol k průměrné mzdě vysokoškoláků jsou
na tom čeští kantoři vůbec nejhůř ze všech států OECD. Neberou ani dvě třetiny průměrné mzdy
vysokoškolsky vzdělaných lidí – na druhou stranu jen v málo zemích jsou učitelé nad průměrem. Jde
o data za rok 2014, aktuálnější mezinárodní údaje nejsou k dispozici.
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56

50 %

29 794

KORUN

Průměrný plat učitelů základních a středních škol byl v roce 2016
těsně pod hranicí 30 tisíc. To je sice více, než kolik činila obecná
průměrná mzda ve výši 27 589 korun, ale výrazně méně, než kolik
v Česku loni průměrně vydělávali vysokoškoláci – ti ve veřejném
sektoru měli průměrnou měsíční hrubou mzdu 37 830 korun,
v privátní sféře dokonce 49 400 korun.

Zdroj: OECD, think‑tank IDEA

Zatímco roční výdaje na vzdě‑
lávací instituce v poměru k HDP
jsou ve Velké Británii, Norsku nebo
Dánsku blízké pěti procentům,
v Česku nedosahují ani tří procent
a hůř na tom jsou jen Maďaři.
Podobně nepříznivě pro zdej‑
ší ekonomiku vychází i průměr‑
ný roční výdaj na jednoho žáka.
U premiantů typu Lucemburska,
Norska nebo Švýcarska jde o část‑
ky převyšující 10 tisíc amerických
dolarů, Češi se krčí na posledním
místě s necelými pěti tisíci dolarů.
Jde o údaje zohledňující kupní sílu
dané země, jsou proto srovnatelné.
Státy, jež učitele platí nejlépe,
jsou zároveň zeměmi s nejkonku‑
renceschopnějšími ekonomika‑
mi. Nízké platy naopak od učení
odrazují schopné lidi. „Vzdělanost
populace zásadním způsobem
přispívá k ekonomickému růstu
a kvalitě života moderní společ‑
nosti. Kvalita vzdělávání se odvíjí
především od kvality učitelů a ta
i od atraktivity učitelské profese,“
tvrdí Münich.
Boj o rozpočet
Tento týden bude pro peněženky
kantorů důležitý. V úterý začne
nová schůze sněmovny a jedním
z bodů, které se budou řešit, je za‑
vedení kariérního řádu pro učitele.
Ten už poslanci dříve schválili, sená‑
toři jim ale normu vrátili. Kariérní
řád, který zavádí tři stupně učitelů,
jež se od sebe liší i výší příplatků, má
ale mnoho kritiků. Petici, jež vyzý‑
vá k jeho odmítnutí, podepsalo na
20 tisíc pedagogů, ředitelům škol
vadí, že jim přibude administrativa.
„Neschválit kariérní řád zname‑
ná pokračovat v tom, že učitelé ne‑
budou podporováni na počátku
své profesní dráhy ani v dalším
růstu. Jejich kariéra zůstane i na‑
dále plochá a jejich mzdy se bu‑
dou zvyšovat pouhým stárnutím,“
brání změny nový ministr školství
Stanislav Štech (ČSSD).
Jestliže kariérní řád začne platit
od září, ještě letos si 150 tisíc pe‑
dagogů z mateřských až středních
škol mezi sebe rozdělí 400 milionů
korun, příští rok to bude dalších
1,8 miliardy navíc na příplatky.
Tento týden bude pokračovat
i vyjednávání o státním rozpoč‑
tu na rok 2018. V návrhu, který
přinesl ministr financí Ivan Pilný
(ANO), chybí slíbené peníze navíc
pro učitele i pro univerzity. Saz‑
by platových tabulek kantorů by
přitom podle ČSSD měly poskočit
o desetinu.

DVTV

PANORAMA

PODNIKY A TRHY

UDÁLOSTI

Shakespeare je láska,
věrnost, zrada. Jako Krále
Leara jsem si představoval
Třísku.

Nad uhlím se smráká

Český textil
opět ožívá

Bezplatná péče je
mýtus. Lékaři často
navzdory zákonu
požadují registrační
poplatky strana 3

Martin Hilský
překladatel

SLEDUJTE DVTV ROZHOVOR
NA AKTUÁLNĚ.CZ

Zastánci obnovitelných zdrojů
tvrdí, že jejich podíl na výrobě
elektřiny v dlouhodobém
výhledu stoupne na třetinu.
Těžaři oponují, že klíčovou roli
v globálním energetickém mixu
budou ještě několik desetiletí
hrát plyn a ropa. strana 10

Tuzemští výrobci oděvů
a klasického textilu mnoho let
přežívali na hranici existence.
Nyní se jim zvyšují tržby a daří
se i vyvážet.
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